
Inbjudan till 2021 års 24‐timmarsseglingar i Dackekretsen 
 
24‐TIMMARS (12‐ 24‐ 48‐ 72‐ 96‐ och 120‐timmars) 
Våra seglingsdagar är: 
Vårseglingen 5 juni med en extra möjlighet 12 juni 
Höstseglingen 4 september med en extra möjlighet 29 augusti 
 
Starttiderna för 24-timmars är kl 12-15 på angivna dagar. Ett alternativ är att starta kl 18 
dagen före för att möjliggöra en gemensam målgång med tillhörande arrangemang efter 
seglingen. 
12-timmars startar kl 06-09. 
De längre seglingarna (48, 72 etc.) startar motsvarande tidigare. Starttiden för dessa är 
valfritt kl 06-21. 
 
GEMENSAMMA ARRANGEMANG 
Dackekretsen ser gärna att man lokalt i ett segelsällskap går samman och ordnar en 
gemensam målgång på lördagskvällen med trevlig samvaro och möjlighet att utbyta 
erfarenheter från seglingarna. 
Om coronaläget tillåter försöker vi ordna en träff på Idö efter seglingen på kvällen den 5 juni. 
Det betyder att 24-timmarsseglare som vill vara med får starta på fredagskvällen. 
 
SEGLINGSHANDLINGAR OCH INSTRUKTIONER 
Denna information finns på https://24-timmars.nu/dacke-kretsen/ och på  http://24-
timmars.nu/. 
 
ANMÄLAN 
Anmälan görs per E-post till Pär Svensson (par.svensson@telia.com) senast 3 dagar före 
seglingen. 
Ändring av befälhavare, båt, seglingsperiod, startdag, start‐ och målpunkt måste anmälas, 
senast vid den tidpunkt då start skulle ha skett enligt startlistan. 
 
Dackekretsen söker en ny kontaktperson eftersom Pär har fått andra uppdrag i kretsen. Är 
du intresserad så hör av dig till Pär. 
 
AVGIFT OCH SXK-VIMPEL 
För medlem i SXK är startavgiften 50 kr och för övriga är den 100 kr. 
Detta inklusive gastar som vill ha sin distans registrerad för plakett. 
Du som inte har SXK‐vimpel beställer en vid anmälan. Den kostar 140 kr. Tänker du segla 24‐
timmars igen, behåller du SXK‐vimpeln. 
Startavgiften och betalningen för vimpeln sätts in på SXK Dackekretsens bankgiro 221-3460 i 
samband med anmälan. 
OBS! Märk betalningen med ”24h + namn”. 
 
FRÅGOR 
Hör gärna av Dig till Pär Svensson (par.svensson@telia.com, 070-647 01 79) om det är något 
du undrar över. 
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SEGLINGSRAPPORT OCH LOGGBOK  
Seglingsrapport samt loggboksblad skickas senast onsdagen efter seglingen till Pär Svensson 
helst på mejl (par.svensson@telia.com) eller om det inte går per post: 
Pär Svensson 
Piparegårdsvägen 21 
394 77  Kalmar 
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