
INBJUDAN TILL DF65 HÖSTCUP 6  

Vi var där i våras! Mitt inne i stan och med mycket folk som kom och tittade. 
Bra propaganda! Visserligen då lite trickiga vindar (– men som kan vara bra att 

skylla på om man inte går så bra      .)  

OBS Nytt datum – 28 september!  

Plats 

Strandgatan vid Maren i Södertälje, se karta nedan.  

Program Lördagen den 28 september 

10.15 Skepparmöte. 

10.30 Första start 

14.30 Ingen start efter 14.30 

Tävlingsvärd: Bosse och Lasse Karlsson. 

(Tävlingsvärd för DF65 Höstcup 5, den 13 oktober på Ekuddenr, är Bosse Wållberg).  

Regler 

Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna i Kappseglingsreglerna 
(KSR) och med Appendix S, Appendix E samt DF65 klassregler. (Se hemsidan.) 
Dock med undantaget att beröring av rundningsbojarna är tillåten, dock inte 
start-, och målbojarna. (Styrbord-babordregeln gäller över hela banan). 

Banan 

Det är en kryss-länsbana. Start och mållinje kommer att vara mitt på banan 
som seglas två varv. Uppe vid kryssbojen finns en spridarboj som också ska 
rundas. Längst ner i banan finns en länsboj som ska rundas. Eventuellt kan 
länsrundningen utgöras av en ”gate”.  

Anmälning 

Amälan görs på anmälningsfunktionen på srss.se 

 

OBS! Kom ihåg att avgiften på 150 SEK, som gäller för DF65 Stockholms 



Höstcup alla åtta seglingar, ska betalas till vår kassör Olle Krogh. Swisha 150 
SEK till telefonnummer 0707881091 om du inte redan betalt.   

Poängberäkning 

Lågpoängsystemet i KSR Appendix A gäller med den avvikelsen att tre av 
vårcupens åtta seglingar får strykas. 

Fika/mat 

Ett antal restauranger finns I närområdet typ 25 – 150m gångavstånd. 

Parkering 

Det finns parkeringsplatser utefter stranden (se markering på kartan). Skulle 
det vara fulllt där finns det platser I parkeringshuset I “kringlan” (Q-park), på 
Slussgatan 5, som är GRATIS på helger. Se 
http://sodertaljecentrum.com/1/sv/parkering/parkering.php 

Väderprognosen från SMHI ser bra ut. Vindar mellan S och So 3-5 m/s. (Men det 

är 49% chans att den slår fel så här 10 dagar innan aktuellt datum.) 

För mer info: 

Bosse Karlsson, bosse@isabellaisjakt.se mobil: 072-500 61 66 

Mats Hagman, mats.hagman@gmail.com  mobil: 070-6281210 
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