Segelsällskapet Vättern
I Vadstena 129 År
1885 – 2014

Segelsällskapet Vättern inbjuder till regatta
lördagen den 14 juni och söndagen den 15 juni 2014.
Seglingarna kommer, förutom Kungakannan, att seglas på kryss-länsbanor
utanför Vadstena.
Kungakannan kommer att seglas på lördagen och under söndagen kommer det
att seglas två seglingar med start och mål vid fyren.
Seglingarna kommer att seglas enligt IYRU:s regler med aktuella tillägg samt
SSV:s seglingsföreskrifter.
Under lördagen seglas om Kungakannan med start och mål vid fyren. Start kl
10.00. Bansträckning Vadstena- Fjuk – Jungfrun eller omvänt.

Startgrupp är följande:
SRS båtar
Klasspris utdelas vid start av minst 3 båtar i samma klass
Priser: Kungakannan, som är ett vandringspris uppsatt 1905 av H.M. Konung Oscar II,
samt minnespokaler i glas

Startavgifter: 150:Anmälan: SRS Utan undanvindssegel 72 timmar före start till Kurt Lindh eller Per
Harder enligt nedanstående adressuppgifter annars lördag 8.00–9.00 i SSV:s
klubbhus.
Förtäring: Regattamiddag på lördagen efter seglingens slut. Den ingår i startavgiften om
alla seglingarna i regattan seglas. Uppge därför antalet seglare på varje båt vid anmälan.

Kurt Lindh, ordförande 0143-143 51, 0705400827, epost. kurtlindh@tele2.se
Per Harder, seglingsnämnden 0143-136 01, 0702029713, epost. per.harder@telia.com
Hemsida http://ssvat.se/
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Under söndagen seglas två seglingar. Första start kl. 10.00. Andra start snarast
efter första seglingen. Bansträckning samt antalet varv anges på fyren.
Seglingarna kommer att seglas enligt IYRU:s regler med aktuella tillägg, samt
SSV:s seglingsföreskrifter.
Startgrupp är följande:
SRS båtar
Klasspris utdelas vid start av minst 3 båtar i samma klass
Startavgifter: 150: - per segling.
Anmälan: SRS Utan undanvindssegel 72 timmar före start till Kurt Lindh eller Per
Harder enligt nedanstående adressuppgifter annars söndag 8.00–9.00 i SSV:s
klubbhus.

Priser: SSV:s vandringspriser och minnespokler

Prisutdelning: omedelbart efter seglingarna

Kurt Lindh, ordförande 0143-143 51, 0705400827, epost. kurtlindh@tele2.se
Per Harder, seglingsnämnden 0143-136 01, 0702029713, epost. per.harder@telia.com
Hemsida http://ssvat.se/

