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Inbjuder till  

12 & 24-timmars hösten 2020 
 

 

 

 

 
Dags att anmäla sig till höstens ”24-timmarssegling”  

Första helgen i september 
 

OBSERVERA! 
 
Det är det endast starten för 12-timmars kl. 06:00 respektive för 24-timmars 
fredagsstarten kl. 18:00 som ingår i tävlingen och för vandringspokalen för årets 
längsta distans för 12 respektive 24-timmars. Övriga seglingar är dock som vanligt 
meriterade för registrering av distans i maratontabellen.  
 
Resultaten från seglingarna inklusive namn på deltagare och båt kommer att publiceras 
bl. a. på Internet. Anmälan till segling innebär godkännande av publicering. 
 

Inbjudan - 12-timmars 5/9 

Start sker vid vald startpunkt klockan 06:00. Målgång sker vid startpunkten klockan 
18:00 alternativt vid den gemensamma extrainsatta målpunkten 2902 ”Klädesholmen” 
för att deltaga i det gemensamma arrangemanget på Klädesholmen. Se info nedan. 
 
Om du inte vill deltaga i seglingstävlingen utan endast vill segla för ”maratondistans” 
kan start ske kl. 08:00. Målgångsplats är då densamma som startplats. Ange detta i 
anmälan. 

 
Inbjudan - 24-timmars 4/9-5/9 
 
Start sker vid vald startpunkt klockan 18:00. Målgång sker vid startpunkten alternativt 
vid den gemensamma målpunkten 2902 Klädesholmen för att deltaga i det 
gemensamma arrangemanget på Klädesholmen. Se info nedan.  
 
Om du inte vill deltaga i seglingstävlingen utan endast vill segla för ”maratondistans” 
kan start ske på tider enligt tabellen nedan.  
 

Seglingstid Starttid Målgång  

120 Mån. 31/8 kl.18:00 Lör. 5/9 ”kl. 18:00”  

96 Tis.   1/9 kl.  18:00 Lör. 5/9 ”kl. 18:00”  

72 Ons. 2/9 kl.  18:00 Lör. 5/9 ”kl. 18:00”  

48 Tor.  3/9 kl.  18:00 Lör. 5/9 ”kl. 18:00”  

24 Fre.  4/9 kl.  18:00 Lör. 5/9 ”kl. 18:00” Endast denna start 
deltar i 
tävlingsseglingen. 

24 Lör. 5/9 kl.   12:00 Sön. 6/9 ”kl. 12:00” 
 

 



 

  Sida 2 

På vår hemsida https://24-timmars.nu/vastkustkretsen/ du hittar mer information.  
 

Hur du anmäler dig 
 
Anmälan till de olika seglingarna 
 
Anmälan görs på adressen https://segla.24-timmars.nu. Startavgiften, förutom 
eventuella arrangemangsavgifter enligt ovan, är 200: - för medlem och 250 för icke 
medlem, vilken betalas på plusgirokonto 420192-7.. Även ansökan om SXK-tal görs via 
hemsidan. Får du problem med anmälan eller ansökan om SXK-tal så kan du ringa till 
någon av oss i kommittén eller maila till lars@atconult.se 
 
Du som inte redan har en 24-timmarsvimpel måste beställa denna vid anmälan. 
Engångsavgiften för den obligatoriska orange vimpeln 140 kronor. Du beställer vimpeln 
i samband med din anmälan. 
 

Starthandlingarna / Seglingshandlingar för 12- respektive 24-timmars 
 
Underlaget kan normalt hämtas på nätet, http://24-
timmars.nu/vastkustkretsen/seglingshandlingar/ fr.o.m. torsdagen före seglingen. Om 
du vill ha dina starthandlingar hemskickade per brev ber vi dig kontakta kansliet i god 
tid på telefon 031 – 690069 mellan kl. 10-15 måndag-fredag. 
 

Klädesholmsarrangemanget 

 
OBS!  Alla 12- och 24-timmarsseglare som går i mål vid ”punkt 2902 Klädesholmen” 
gör detta för att delta i det gemensamma arrangemanget på Restaurang Kylen i 
Klädesholmens hamn på lördag kväll. Kajplats finns vid restaurangen. Vi kommer att 
arrangera en gemensam middag med genomgång av seglingsinsatserna och 
eftersnack. 
 

Arrangemangsavgift för båtar till Klädesholmen är 150 kr per båt.  Betalas i samband 
med anmälan. Hamnavgift på Klädesholmen betalas av respektive båt på plats till 
Restaurangen. Kostnaden för maten på krogen betalas även den separat på plats till 
krögaren.  
 
Observera att anmälan till arrangemanget är ”bindande”. Ibland finns det viss möjlighet 
att avboka maten om detta görs i god tid (beror på Krögarens välvilja men räkna med 
torsdagen som absolut sista avbokningsdag) på telefon till Martin Wallström. Sista 
anmälningsdag är formellt torsdag för båtar till Klädesholmen. Glöm inte att i anmälan 
ange hur många ni är i båten som kommer till arrangemanget. Det finns ett begränsat 
antal platser 50 st. i restaurangen p.g.a. av Coronasituationen varför först till kvarn 
kommer att gälla. Vi kommer att meddela när restaurangen är fulltecknad. 
 
Middagen väntas kosta ca 300 kr per person men betalas inte i förväg utan på plats till 
krögaren! 
 
Välkomna önskar 
 
Fritiof Pontén 070 819 9379 Leif Thordenberg 070 977 4455 
Ulf Palm 072 973 7680 Petter Almhagen 070 781 2510 
Lars Tobin 070 858 4787 Martin Wallström 070 759 3086 
 
Frågor kan mailas till lars@atconsult.se eller ringa någon av oss i kommittén. 
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