Seglingssäsongen 2021
Hej
En ny säsong har börjat – vår tanke var att den skulle börjat med ett
föredrag om kappsegling, men det får vi skjuta på tills nästa år.
I skrivande stund 21/4 är det lite osäkert hur det blir med
kappseglingar närmsta tiden, vad det verkar kommer det att gå att
arrangera vissa tävlingar. I början på maj kommer det besked om vilka
regler som kommer att gälla.
Onsdagsseglingen
I år har vi gjort några mindre förändringar, det kommer bland annat
att bli tillåtet använda SRS-tal för shorthand om besättningen består
av två personer. Vi kommer prova att segla en ny typ av bana. Vid
några tillfällen på onsdagarna kommer vi också genomföra
startträning. I seglingsföreskrifterana för onsdagsseglingen finner Du
mer info, samt en liten repetitionskurs över de flaggor vi använder på
onsdagarana. Seglingsdagar onsdagar: v. 22-23-24-25 32-33(km)34-35-36(jaktstart).
Sista onsdagsseglingen v.36 blir en jaktstartstävling - som en uppstart
till höstkroken. Hur den tävlingen fungerar kan Du också läsa om i
föreskrifterna. Som deltagare på onsdagsseglingen, deltar Du också i
Blackenligan – den som samlar ihop mest poäng får ett pris när
säsongen är slut. Du kommer att kunna följa poängställningen på
svearnas hemsida.

”Segling Eskilstuna” är ett forum - där Du kan göra inlägg
om segling.

Kommunmästerskap i segling 18/8
I år kommer TSS och SSSV tillsammans att genomföra ett KM där det
ska avgöras vem som är Eskilstunas bäste seglare. Tävlingen kommer
att genomföras en onsdagkväll, banan blir lite annorlunda än vanligt.
Du kan läsa mer om tävlingen i inbjudan som finns på svearnas
hemsida.
Mätningsman
Om Du som båtägare känner Dig osäker på om din båt är enligt
regeln eller inte, och Du inte kan eller vill kontroller måtten själv kan
Du kontakta Lars Göran Birgersson som är mätningsman.
Kappseglingar TSS och SSSV arrangerar
På respektive hemsida kommer Du finna mer info om tävlingarna.
Precis som förra året välkomnas deltagare från båda föreningarna – till
klubbkappseglingarna.
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Västra Mälarens Seglingsserie 2021
Fjolårets nyhet med VMS får ändå ses som en bra start med
56 deltagande båtar. Alla klubbar som deltog 2020 är positiva
till att vi fortsätter och har accepterat att deras kappsegling
ingår i VMS 2021. Följande preliminära program arbetar vi
efter att kunna genomföra:
5 juni Enköpings Segelsällskap, 6-timmars segling, start vid
Granskär

19 juni Segelsällskapet Svearna, Sundbyholmsregattan
21 augusti Köpings Seglarklubb, Galtenrundan
28 augusti Segelsällskapet Aros, Augustiseglingen
10 september Västerås Sailing Week, Höstkroken Jaktstarten
11 september Västerås Sailing Week, Höstkroken
Banseglingen
Som tidigare premierar vi de som ställer upp i flera seglingar
genom att de fyra bästa resultaten räknas i totalresultatet.
Mer information och detaljer kommer att presenteras under
april månad.
Välkomna

