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24-timmarsseglingarna hösten 2015 i Stockholm
Seglingsperioder och starttider

Seglingslängd
Målgång lördag punkt 552 Grönö
middag på Bistro Björkvik

Målgång söndag vid samma punkt
som du startar från

Startdag Starttid Startdag Starttid
12 timmar lördag 5 sept kl. 05.00 – 06.00 söndag 6 sept kl. 07.00 – 07.30
24 timmar fredag 4 sept kl. 16.00 – 16.30 lördag 5 sept kl. 12.00 – 12.30
48 timmar torsdag 3 sept kl. 12.00 – 16.30 fredag 4 sept kl. 12.00 – 20.00
72 timmar onsdag 2 sept kl. 12.00 – 16.30 torsdag 3 sept kl. 12.00 – 20.00
96 timmar tisdag 1 sept kl. 12.00 – 16.30 onsdag 2 sept kl. 12.00 – 20.00
120 timmar måndag 31 aug kl. 12.00 – 16.30 tisdag 1 sept kl. 12.00 – 20.00

Du kan anmäla dig ända fram till respektive
seglings start. Sent anmälda deltagare kommer
inte med säkerhet med i den publicerade startlistan.
För att din deltagaranmälan skall vara komplett
krävs att startavgiften är inbetald till plusgirokonto
166 95 92-6. Avgiften 200 kronor (175 kr om du är
medlem). Avgiften omfattar båt, skeppare och
gastar.

Anmälda gastar som fyllt 15 år, som skepparen
intygar deltar på ett kvalificerat sätt, får tillgodo-
räkna sig båtens distans i maratonlistan. Distansen
meriterar till plaketter och 24-timmarsintyg.

Samtliga aktuella dokument publiceras på:
http://24-timmars.nu/Stockholm/2015H eller
beställs i pappersformat från kretskansliet,
tel: 08-716 22 50. Dokumenten kan komma att
uppdateras fram till start.

Ändrade startdata anmäls till
anmalan@24-timmars.nu (helst) eller
sms/telesvar tel: 072-201 16 04.

Byte av startplats noteras i loggboken, behöver
inte anmälas.

Befälhavarbyte anmäls innan aktuell startperiod
påbörjas. Byte till kortare seglingsperiod anmäls
före första starttid för anmäld period. Byte till
längre seglingsperiod anmäls före start. Meddela
även om du inte kommer till start eller om du
inte fullföljer seglingen.

Fullständigt ifylld loggbok skall senast tisdag
8 september skickas i första hand som e-post till
loggbok@24-timmars.nu eller i andra hand per
post till Arne Wallers, Bullandö Seglarby 15,
139 56 VÄRMDÖ.

Preliminära resultat från korrekt förda loggböcker
som inkommit i tid till angiven adress kommer att
publiceras på webbplatsen den 15 september.
Övriga resultat kommer att publiceras under
hösten.

Riksreglerna (från 2006) är "bruksanvisningen",
studera dem noga! Avbrott i seglingen tillåts
endast i få angivna fall.

Observera reglerna för rundning! Distansavdrag
för felaktig rundning är normalt 10 M multiplicerat
med SXK-talet. Detaljer om rundningspunkter och
sträckor finns i Punkt- och Distanstabellen, utgåva
2015V.

Under segling får strålkastare inte riktas mot
annan deltagande båt i annat fall än då det gäller att
identifiera deltagare som seglar utan lanternor eller
begår annat regelbrott.

Batteriladdning med motor i friläge är tillåten och
ska noteras i loggbok.

Riksreglernas krav på mantåg eller motsvarande
vid havssegling innebär att löplina för koppling av
säkerhetssele kan ersätta mantåg.

För att protester ska behandlas krävs att
tillräckligt underlag, t.ex. inblandade båtar,
tillämplig regel, ungefärlig kurs före och efter
händelsen. Skicka helst med en skiss av händelsen.

Kom ihåg:
Höstseglingen.

Trevlig seglats önskar 24-timmarskommittén!
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För dig som går i mål på lördagen:

Gemensam målgång vid punkt
552 Grönö med samling och
middag i Björkvik
Från målplatsen är det en sjömil in till Björkvik på
Ingarö där vi samlas på Bistro Björkvik,
presenterar preliminära resultat och äter middag.

Det blir en tvårättersmeny:
Förrätt: Fransk löksoppa.
Huvudrätt: Röding med kantarellrisotto.
Priset per person är 300 kronor. Dricka, ev. dessert
och kaffe beställer du på plats.

Skeppare, boka bord och mat för gastar och gäster:
http://24-timmars.nu/Stockholm/2015H. Du får
gärna bjuda med gäster som kommer landvägen.
Bra parkeringsmöjligheter.

Kryssarklubben förmedlar din bokning vidare till
bistron. Individuell betalning av middagen på plats.
Om du inte kan äta menyn, kontakta bistron för att
diskutera alternativ, tel 08-571 48 000.

Om du ställer in eller avbryter seglingen, kom till
middagen ändå eller avboka direkt till bistron.

Så här funkar det i Björkvik:

- Gå i mål vid 552 Grönö och segla in till Björkvik
(1,3 M NNV). Position: N 59° 13,26', E 18° 32,36'.
Ge akt på tvåmetersgrund i inseglingen.

- Förtöj vid Bistrons gästbrygga eller utsidan av
Björkviks båtklubbs pir. Se grön markering i
kartskiss. Plats finns inte innanför piren.

- Om det blåser fel vindar eller är sjögång i
Björkvik så är Småängsviken norr om Myrholmen
är en utmärkt ankarvik (1M ost Björkvik).

- Hjälp andra deltagare att förtöja.

- Lämna snabbt in loggboken till vårt fältkansli.
Om möjligt mejla in excelloggboken, annars
summerad pappersloggbok.

- Förbered dig på att kortfattat presentera er segling
vid samlingen.

- Samling på bryggan klockan 18.20.

- Vi varvar middagen med presentation av
preliminära resultat och olika hederspriser.

- Alla deltagare på plats kommer att få ett 24-
timmars tygmärke.

- Du kan ligga kvar med båten över natten. Ingen
hamnavgift. Stressade gastar kan åka hem med SL-
buss 428 (20.04 eller 22.50). Plats i bil kan finnas.


