
Klasser 

Klass1: Du seglar på ditt senaste 
SRS- eller LYS-tal med spinnaker-
avdrag. Anmäl om du seglar med 
eller utan undanvindssegel. 
Årsfärskt mätbrev krävs för dem 
som inte har klassmättal. 


Klass M 30: Kryss-länsbana från 
startfartyg på Yttre Västerås-
fjärden. Inga gate- eller 
offsetmärken. Kryssmärke är (om 
möjligt) angivna sedvanliga 
sjömärken. Lämärket på startlinjen 
är också länsmärke. Läns-målgång 
över startlinjen. Tutsignaler 5 min – 
4 min – 1 min – startsignal. Två 
signaler= allmän återkallelse. En-
skild tjuvstart signaleras inte utan 
medför diskvalificering om berörd 
båt inte vänder. 

Detta år har vi valt bort en egen 
damklass. Däremot utlovas 
självklart ett vandringspris till 
bästa kvinnliga rorsman. Även 
vandringspris till den som vinner 
totalt. 

SS Aros anordnar

VÄLKOMNA TILL SS AROS KLUBBHOLME RÅGSÄCKEN....... 
Kappsegling i augusti för alla!! 

SS Aros vill arbeta för att bibe-
hålla och förädla intresset för 
kappsegling och en trevlig sam-
varo mellan klubbarna. Därför 
bjuder vi in alla grannklubbar att 
komma till oss på Rågsäcken 
lördagen den 26 augusti för att 
kappsegla med efterföljande 
trevligheter.

Kappseglingen består av en 
distansbana med jaktstart. Alla 
startar på sitt mättal och först 
över mållinjen vinner. M30 seglar 
på en kryss- och länsbana. Efter 
seglingen samlas vi vid klubb-
huset för prisutdelning med efter-
följande grillning och kaffe.

Du är förstås välkommen till 
Rågsäcken även om du inte 
kappseglar. Din närvaro är 
uppskattad.


Program

08.00-11.00: Anmälan på 
regattaexpeditionen i klubbhuset 
för SRS-klasser, där du får  
starttid och bansträckning. GPS-
tid gäller. Medtag sjökort.


08.00-10.00: Anmälan och 
baninformation för M 30:or. GPS-
tid gäller.


11.00: Första start för M 30:or.

Tre seglingar planeras. Ingen start 
efter 15.00. 

12.00: Start för minsta SRS-båt, 
därefter jaktstart. Dubbelt 
tidstillägg för tjuvstarter 

17.00: Prisutdelning med 
efterföljande grillkväll vid 
klubbhuset


Kaffe, grillmat och 

dryck finns att köpa 

på plats

Välkomna till en trevlig seglingsdag med förhoppning om goda vindar! 

Mer information lämnas av Seglingskommitténs ordförande Camilla Rosenberg, 

telefon 072-9062361 eller epost: camilla.rosenberg@enkoping.se  

AUGUSTISEGLING  
LÖRDAGEN DEN 26 AUGUSTI

Anmälan till kappseglingen görs på Rågsäcken samma dag. 
Anmälningsavgift endast 50 kr. Betalning sker på plats, 
kontant eller med Swish


