
Sundbyholmsregattan intar ny form och byter samtidigt 
namn till Two Star Sundbyholm.

Segelsällskapet Svearna i samarbete med Torshälla Segelsällskap bjuder in till en 
hel helg med fokus på segling och umgänge. Mer information om arrangemanget 
samt segelföreskrifter kommer att publiceras inom kort. 

Inbjudan till
Two Star Sundbyholm

Plats:   Sundbyholm Eskilstuna
Tävlingsnivå:  Blå
Klasser: Kölbåt, SH & Full besättning
Arrangör:  Segelsällskapet Svearna &
  Torshälla Segelsällskap

Genomförande, Kappseglingsområde & Banor
Tävlingen är indelad i tre distansbanor, två tävlingar på lördag och en på söndag. 
Kappseglingsområde är Blacken. Banorna kommer att presenteras på Svearnas
hemsida. 

LÖRDAG 18 juni
Första start: Start vid Sundbyholm med målgång utanför Lövskär. 
Andra start:  Start vid Lövskär med målgång i Sundbyholm. 
  Ca. 2-3 timmar per sträcka. 

Natthamn i Sundbyholm med gemensam middag för deltagande 
besättningar.

SÖNDAG 19 juni
Tredje start: Start vid Sundbyholm med målgång i Sundbyholm.
  Ca 3-4 timmar.

Varmt välkomna!
Segelsällskapet Svearna & Torshälla Segelsällskap



1 Villkor för att delta

1.1 Skeppare skall vara medlem och ansluten i en 
till SFF båtklubb. 
1.2 Varje tävlande båt skall vara ansvarsförsäkrad. 
1.3 Tävlande deltar i regatta helt på egen risk. 
1.4 Genom Din anmälan godkänner Du att bilder 
och Ditt namn kan förekomma på internet. 
1.5 Tävlande rekommenderas att ha möjlighet till 
internet uppkoppling. För att kunna ta del av infor-
mation, under tävlingen. 

2. Regler

2.1 Tävligen genomförs i överenskommelse med 
reglerna sås om de är definierade i kappseg-
lingsregler 2021/2024 (KSR) och med Appendix S, 
standardseglingsföresrkrifter. 
2.2 Tävlingen är öppen för båtar med SRS-tal eller 
enligt eget mätbrev. 
2.3 Inför varje deltävling är det tillåtet att gör änd-
ringar av val av undanvindssegel. 
2.4 Autopilot är tillåtent att använda i SH klassen. 
2.5 Varje båts placering, i de tre olika etapperna 
räknas som poång. Lägs sammanlagda påäng 
vinner. 

3. Tidsprogram

3.1 Lördag
Kl. 08.00-08.45  Registrering, utanför hamnkontoret 
i Sundbyholm
Kl. 08.45-09.00 Skepparmöte
Kl.10.00 Första start - etapp 1
Kl. 12.00-13.00 Beräknad målgång utanför Löv-
skär, följt av lunch på Lövskär.
- Lunch serveras i Samarbete med Torshälla Segel-
sällskap. (se info nedan)
Kl. 14.30 Första start- etapp 2
Kl. 17.00 Beräknad målgång vid Sundbyholm

Kvällen avslutas med regattamiddag i Sundby-
holm. Mer information om det kommer. 

3.2 Söndag
Kl.10.00  Första start - etapp 3
Kl.14.00  Beräknad målgång vid Sundbyholm
 
Följt av prisutdelning snarast efter att resultatet är 
uträknat. 

4 Seglingsföreskrifter
Kommer att presenteras under länken ”Segling” 
på Svearnas hemsida, minst en vecka före start. 

5. Anmälan: 
5.1 Anmälningsavgiften är 400kr. För rorsman 
under 21 år 250kr. Sista dag för anmälan 13 Juni. 
5.2 Betalning görs genom Swish till: 123 347 1992 
Märk din betalning med ”Two Star Sundbyholm” 
och Ditt namn. 
5.3 Anmäl i separat länk under Segling på Svear-
nas hemsida. 

6. Priser och prisutdelning
6.1 Prisutdelning kommer att ske snarast efter att 
protesttiden och Resultaten är uträknade.
6.2 1:a till 3:e båt i varje klass får pris.
Utlottning av priser.

Varmt välkomna!


