Ny säsong i sikte
Ingen säsong blir den andra lik, det är mycket som påverkar inte bara vind och
väder. Förra årets säsong var det mycket som stämde och det blev många fina
placeringar både lokalt och nationellt, för medlemmar i våra föreningar.
I år kommer seglingsprogrammet nästan se ut som förra året, med förändringen
att Axel Jansson minne och kräftracet kommer att bli en gemensam tävling.
Detta gör vi på grund av att det blir lite ont om lediga helger i augusti, då bland
annat en större E-jolle tävling kommer att arrangeras på Blacken, i slutet av
augusti arrangerar Köpings seglar klubb SM för Smaragd, med bas på Bubben.

Onsdagsegling
I år kommer onsdagsseglingen börja en vecka tidigare, vilket innebär att vi
kommer att genomföra fem seglingar på vårsidan och fyra på höstsidan, efter
önskemål från deltagarna. De veckor vi seglar är v.21-22-23-24-25 32-33-34-35.
Kvällsseglingarna kommer att vara sig lika, från förra året. Men läs gärna igenom
föreskrifterna, där det bland annat finns en liten repetitionskurs över flaggornas
betydelse. Önskemål från funktionärernas sida - är att, båtar som ska delta är
noga med att anmäla sig före kl 15.00 på tävlingsdagen. Det gör Du genom att gå
in på svearnas hemsida, klicka Dig sedan fram till ”anmälan onsdagssegling”. Vi
har i år också gjort ett beräkningssystem som skall göra det lättare för
funktionärerna att lägga banor, som är en timme långa.
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Sundbyolmsregattan 18-19 juni
I år kommer SSSV och TSS att arrangera regattan tillsammans, i år förändrar vi
regattan, istället för ett race blir det tre fördelat på två dagar.

13 augusti Kräftracet + Axel Jansson Minne = 1
I år kommer vi att prov slå ihop de båda tävlingarna. Vi kommer att utse två
klubbmästare och en totalvinnare. Pris kommer också att delas ut till ”bäste
veteran”, som Du kan delta i om Du är 65 år fyllda. Pris kommer också att delas
ut för bästa kvinnliga insats. Läs mer om tävlingen i
inbjudan/seglingsföreskrifterna, som vi snart kommer att lägga ut.
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Västra Mälarens Seglingsserie 2022

Serien omfattar 8 seglingar varav de fyra bästa räknas. Serien räknas enligt KSR
Appendix A, poängberäkning enligt A5.3. Tävlingen är öppen för kölbåtar. Giltigt
individuellt mätbrev SRS 2022, alternativ standardbåt enligt SRS tabell, är
obligatoriskt för att få delta i seglingsserien. Deltagande båt kan använda olika
typer av SRS-mätetal på de olika delseglingarna.
4 juni

Enköpings Segelsällskap, 6-timmars segling (start vid Kolarudd)

5 juni

Enköpings Segelsällskap, Joar Blå Inshore Race

18 juni

Segelsällskapet Svearna, Sundbyholmsregattan

19 juni

Segelsällskapet Svearna, Sundbyholmsregattan

20 augusti

Köpings Seglarklubb, Galtenrundan

27 augusti

Segelsällskapet Aros, Augustiseglingen

2 september Jaktstarten Höstkroken Inshore Race, Västerås Segelsällskap
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