
Inbjudan till 2021 års 24-timmarsseglingar i S:t Annakretsen 
 
24-TIMMARS (12- 24- 48- 72- 96- och 120-timmars) 
 
Våra seglingsperioder är: 

• 25 maj - 30 maj 

• 1 - 6 juni 

• 17 - 22 augusti 

• 31 augusti - 5 september 

Starta valfritt mellan kl. 07-21 
 
12-TIMMARS mot St Ålö 12 juni 
Start klockan 06.00 vid valfri startplats för 24-timmars och målgång vid Ljusklabb, punkt 404 
Efter seglingen samlas vi i Stugviken för en trivsam kväll tillsammans. 
 
24-timmars SOMMAR, vecka 27  

Den 5-11 juli kör vi ett extra semester- 12- eller 24-timmars i St Anna 
Ordinarie startpunkter enligt ovan. 
 
STARTPLATSER 

• Punkt 441 Lönö 

• Punkt 416 Arkö 

• Punkt 420 Lilla Pukö 

• Punkt 419 Fyrudden 

• Punkt 385 Idö 

• Punkt 396 Linjen prickarna vid Flåtarna (Loftahammar) 
 
ANMÄLAN 
Om man vill använda appen ”24-timmars” görs anmälan på https://segla.24-timmars.nu/. För att göra 

anmälan måste ett konto registreras. Detta gäller också för gastar som vill registrera distans.  

Om man inte vill använda appen görs anmälan senast 5 dagar före planerad start, på e-post till 

kjell.ortugsgatan116@gmail.com Efteranmälan kan accepteras.  

Tävlingshandlingar finns på http://24-timmars.nu/  samt 

 http://24-timmars.nu/st-anna-kretsen/  

 
AVGIFT 
För medlem i SXK är anmälningsavgiften 200:- och för övriga är den 250:-  
Detta inklusive gastar som vill ha sin distans registrerad för plakett. 
Vid anmälan anges namn och födelsedatum på skeppare samt de gastar som vill samla 
plakettdistans 
Avgiften sätts in på SXK, S:t Annakretsen bankgiro 5047-6936. Skriv i meddelande: 24H, befälhavarens 

nam och datum för seglingen. 

 
FRÅGOR 
Hör gärna av Dig om det är något du undrar över 
 
Seglingsrapport, loggbok och SXK-vimpel 
Seglingsrapport samt loggboksblad skickas senast onsdagen efter seglingen till Kjell Johansson. Om 
man använder appen får man loggboken i systemet 
Du som inte har SXK-vimpel meddelar det vid anmälan 
Tänker du segla 24-timmars igen, behåller du SXK-vimpeln 
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Avvikelse från startlista 
Ändring av befälhavare, båt, seglingsperiod, startdag, start- och målpunkt måste anmälas, senast 
vid den tidpunkt då start skulle ha skett enligt startlistan. 
 
 
24-Timmarskommittén 
Kjell Johansson 070 819 12 05 kjell.ortugsgatan116@gmail.com 
Stefan Nyström 070 454 74 04 stefan.nystrom@nattdjuret.se  
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