Anvisning för 48/24/12 - timmarssegling i Mälaren
En 24-timmarssegling går ut på att inom en bestämd tidsrymd segla så långt som möjligt och
återkomma till startpunkten. Man väljer fritt en kombination av ett stort antal i förväg uppmätta
distanser.
Vid anmälan har man möjlighet att välja tidsrymden 12, 24 eller 48 timmar för sin segling.

Regler

SXK riksregler gäller.

Start

Klockan 10.00 -- 10.15 eller 22.00 -- 22.15
Startplatser:
1001. Stadshuset
1005. Hässelby
1021. Rastaholm
1024. Högholmen
1042. Sanda
1045. Tallholmen
1073. Sundbyholm
1074. Mälarbaden

1008. Stenhamra
1033. Hermansskären
1061, Västerås
1076. Kvicksund

1012. Kallhäll
1037. Knuten
1065. Aggarön
1081. Torpagrund

Bropassage

Bro får passeras med motorgång. Vid genomgång av broar lämnas en tidsgottgörelse.
Tidpunkter för passage av nedan angivna positioner före och efter bro noteras i loggboken.
Ankomsten till mål får förskjutas lika mycket som gångtiden mellan dessa punkter.

Kvicksund

Linjerna tavlan Pottskär tvärs farleden väst om och BB-SB-prickarna ost om bron
(pkt 1077 och 1076)
Linjerna tvärs farleden vid ledverkets östra och västra punkt
(pkt 1047 och 1048)
Linjerna tvärs farleden genom Lurudden och Hörngårdsgrund
(pkt 1039 och 1038)
Västra BB-pricken tvärs farleden och linjen tvärs farleden från macken
(pkt 1040 och 1030)
Linjen BB-SB prickarna väst sundet och en linje tvärs syd-skäret ost sundet (ej tidstillägg)
(pkt 1029 och 1028)
Linjerna genom prickparen väst och ost om bron
(pkt 1017 och 1018)
Linjerna tvärs farleden genom lysbojen sydost om och SB-prick nordväst om bron
(pkt 1004 och 1010)

Hjulsta
Strängnäs
Stallarholmen
Kolsundet
Tappström
Nockeby

Varningar

pkt 1023 bränning nord och ost om Norrskär
pkt 1034 bränning väst om Våmben

Loggbok

Loggboken ifylles omsorgsfullt.
Ange gastarnas namn. Önskar gastarna samla distans i SXK-registret skall deras namn och adress
anges på "Gast-distans" blanketten.
Som eget komihåg för du lämpligen in resulterande distans i din personliga "DISTANSLOGG"
(inlämnas ej).
Lämna loggboken till 24-timmarskommitten snarast efter målgång,
dock senast tisdag efter målgång.

Arne Ljungdahl, Gesällgatan 17, 736 32 Kungsör
Den elektroniska loggboken (Excel) skickas till:

2015-04-07

arne@ljungdahl.pp.se

