
INBJUDAN TILL DF65 Stockholm Höstcup 2 
 
Bromma – here we come! Torsdagen den 29 augusti välkomnar oss Göran Uggla till att 
segla DF65 Höstcup Nr 2 i Ålsten, Bromma.  
Efter den regattan är det dags för SM i Nynäshamn den 7-8 september och innan dess, nu 
på söndag den 25 augusti, kan du testsegla SM-banan mellan 13.00 och 17.00. Till den 
senare,  som är en ”spontansegling” behövs ingen anmälan utan där är det bara att dyka 
upp!     
 
Plats, Torsdagen den 29 augusti 
Ålsten, se karta nedan.  
  
Program 
17.30 Skepparmöte. 
17.40 Första start 
20.30 Ingen start efter 20.30 
Tävlingsvärd: Göran Uggla.  
Tävlingsvärd vid Höstcup3, (den 12 september) är Mats Claesson 
  

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 startbojar inte får beröras, men beröring av övriga märken är tillåten. OBS! Styrbord-
babordregeln gäller också över hela banan. 
  
Banan 
Vi seglar på utsidan av den långa bryggan, se bild. Start och mållinje kommer att vara mitt på 
banan som seglas två varv. 
  
Anmälan 
Anmälan görs på länken(kommer snart upp).: https://www.srss.se/anm%C3%A4lan/df-65-
kappsegling  
  
Poängberäkning 
Lågpoängsystemet i KSR Appendix A gäller med den avvikelsen att tre av höstcupens åtta 
seglingar får strykas. 
 
Väderprognosen från SMHI lyder: 25 grader varmt och 4m/s Sydlig.  
 
För mer info: 
Göran Uggla, goran.uggla@swipnet.se  mobil: 070-761 53 09 
Mats Hagman, mats.hagman@gmail.com  mobil: 070-6281210 
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Tävlingsvärdens ansvar: 
DF65 Stockholmsfleet är en ideell klubb/förening som bygger helt på ideell bas. Och för att 
vi ska ha så för att ha så kul som möjligt förväntas vi alla dra vårt strå till stacken. Det 
innebär att till varje kappsegling behövs två personer, en tävlingsvärd och en medhjälpare, 
som ansvarar för att ordna det praktiska runt seglingen. Det sker genom ett rullande 
schema, Se kappseglingskalendern: http://dragonforce65.se/kalender/  
 
 I ansvaret ingår att: 
1. Tävlingsvärden ser till att lägga ut banbojarna så att tävlingen kan starta på utsatt tid, 
samt att ta upp bojarna efter seglingen. (Tävlingsvärden ser också 
till att lämna över bojarna (samt ev. gummibåten) till den tävlingsvärd som är ansvarig för 
den kommande seglingen.)  
2.  Tävlingsvärden ser också till att tidräknaren samt resultatprotokoll finns på plats vid 
tävlingen. 
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