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SEGLA 24-TIMMARS! – NYA PUNKTER OCH DISTANSER I KALMARSUND 

24-timmars grundades 1943 av Svenska Kryssarklubben på initiativ av bland andra 

Åke Améen. Idag seglas 24-timmars fortfarande i Åke Améens anda. Så här skrev 

han om sina tankar om hur seglingen skulle genomföras: 

”24-timmars är en tidsbegränsad distanssegling som genomförs som en 

långfärdssegling. Planera seglingen i förväg med hänsyn till båtens egenskaper, 

besättningens kapacitet och väderleksutsikterna. Utför den så att längsta möjliga 

distans tillryggaläggs och så avlägsen punkt som möjligt uppnås inom föreskriven tid. 

Segla ej meningslöst fram och tillbaka bara därför att samma punkt får rundas två 

gånger utan sök vidga kännedomen om kurser och leder till havs och i skärgård. Ju 

avlägsnare punkt som uppnåtts, dess förnämligare segling……” 

24-timmars är en spännande segling med ett stort mått av taktik. Du väljer ju själv 

väg bland en stor uppsättning sträckor och rundningspunkter ur en punkt- och 

distanstabell. Mycket av tjusningen är att välja väg beroende på väderläget för att 

segla effektivt, uthålligt, säkert och hinna i mål i tid. Om du försenas får du 

distansavdrag. 

Dackekretsen har under vintern 2020 arbetat med att utöka antalet punkter och 

distanser i Kalmarsund för att locka fler att segla 24-timmars. Målsättningarna har 

varit: 

• Fler punkter som möjliggör mer varierat vägval 

• Punkter som ger kurser i mer ost-västlig riktning 

• Fler punkter öster om Öland öppnar för att segla runt Öland och ger fler 

alternativ mot Gotland 

• Punkter som ger möjlighet att söka lite lä från Kalmarsunds besvärliga sjö 

• Punkter nära hamnar där potentiella 24-timmarsseglare finns 

Arbetet resulterade i 21 nya punkter som nu finns i punkt- och distanstabellen. 

Mer information finns på SXK hemsida (https://24-timmars.nu). Där kan man bla 

ladda hem en punkt- och distanstabell för sin segling utgående från en startpunkt 

som man väljer. Det finns också en app med alla punkter och distanser som också 

innehåller en loggbok för seglingen. Appen uppdateras i början av seglingssäsongen 

för att få med ändringar av punkter och distanser. 

24-timmars genomförs normalt första helgen i juni och första helgen i september och 

för 2020 blir datumen 6/6 och 5/9. Lokalt kan man komma överens om ytterligare 

datum. Det går också att välja kortare eller längre seglingsperiod (12, 24, 48, 72, 96 

eller 120 timmar). Man väljer själv en lämplig startpunkt och seglar så långt som 

möjligt och återvänder till startpunkten på den bestämda tiden. Lokalt, i t.ex. en 

båtklubb, kan man komma överens om en gemensam målplats där alla seglande 

möts för att dela erfarenheter och ha trevligt tillsammans efter seglingen. 

Anmälan skall göras till Kryssarklubben senast 7 dagar före seglingen och då anger 

man också start och målpunkt och betalar startavgiften. 
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Den vänstra kartan från Google Earth visar hur det ser ut med de nya punkterna. Den högra kartan från 24-timmarsappen visar 

hur det såg ut före ändringarna. 
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