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Sjöräddningssällskapet
presenterar stolt:
Processingenjör Susanna Dahl
och högskolestudent Jim Liljefält.

Susanna och Jim är två av våra 2 000 frivilliga. Tillsammans lägger de tusentals timmar av sin lediga
tid för att öva sjöräddning, allt för att du ska kunna känna dig trygg när du är ute med båten. Som
medlem får du hjälp även om det bara handlar om motorstopp en strålande sommardag – utan att
det kostar någonting. Det är vårt tack för att du stödjer oss. Vi är en ideell förening och får inga bidrag
från staten, så ge gärna en gåva eller bli medlem på sjoraddning.se.

F R I V I L L I G A S J Ö R Ä D D A R E S E D A N 1 9 0 7.

Dina pengar kommer fram! Vi har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Vi inbjuder till

SEGLARVECKAN OCH 56:e BORNHOLM RUNT
Ärade seglarvänner

... en segling i fädernas kölvatten.

Först vill ja tacka alla seglare, båtfolk och övriga gäster som deltagit eller besökt våra arrangemang under 2016.
Det är alltid en stor glädje med uppskattning för de arrangemang vi erbjuder.
Vad beträffar fjolårets seglarvecka så hade vi ett lägre antal deltagande båtar. Anledningen till detta var delvis
att det i veckan innan genomfördes VM seglingar i Köpenhamn, där flera av våra återkommande deltagare medverkade. Med det hann inte eller fick inte dessa båtar besättning till att delta under våra arrangemang.
Hanöregattan inleddes med två dagar med växlade vindförhållande och långa seglingar, men den tredje dagen
hade vi stabil vind och två riktigt bra seglingar. Håkan Ahlgren drog det längsta strået och stod som segrare, vilket
också gav honom segern i Simrishamns varvs Sydost cup.
Österlen krafts Bornholm runt lockade som sagt mindre deltagande. varför vi lade alla båtarna i en klass. Seglingen
genomfördes i svaga till måttliga vindar med fler uppsamlingar. Hanöregatta vinnaren Håkan Ahlgren avslutade
seglarveckan med ytterligar en merit genom sin vinst i Bornholm runt.
Till 2017 års seglarvecka hoppas vi på ett ökat deltagande och då kanske inte minst av fler Nordiska folkbåtar, för
vilka vi står som arrangör för Guld pokalen och Öppet SM 2018.
Våra landarrangemang utökades i fjol med underhållning på måndagen med Swing Mates, vilket var mycket
uppskattat och här får vi tacka Österlen kraft för ett extra bidrag. Till årets arrangemang har vi bokat upp Blues
light jazzband. Som ni kan se i programmet så kommer vi som senaste åren att lyssna High hill blues band och
Nya Stup på torsdagen och fredagen. På lördagen kommer Line o grabbarna att hoppa in och spela upp till dans
istället för vårt sedvanliga Holiday som fått förhinder.
Vi hoppas också att våra seglings- och kringarrangemang ska attrahera fler seglare samt gemene man/kvinna att
medverka i någon eller några av våra arrangemang. I slutet av seglarveckan bjuder handlarna in till sedvanliga
Krämarmarknad i dagar tre. Till detta erbjuder Simrishamn och Österlen en fantastisk natur och i övrigt ett brett
kulturutbud. För mer information om Simrishamn och Österlen, samt tips på aktiviteter och evenemang m.m,
finner du på www.visitystadosterlen.se eller besök Simrishamns turistbyrå, Varvsgatan 2, vid hamnen.
Till sist vill jag tacka våra sponsorer för deras bidrag samt de ideella krafter som ställer upp, utan dessa hade vi
inte kunnat föra det arv vidare som vi fått av våra förfäder.
Tacksamma och förhoppningsfulla hälsningar

Lars-Gustav Dahl
Ordf.

Hanöregattan med Sydostcupen

Simrishamns Segelsällskap
Inbjudan
Simrishamns Segelsällskap inbjuder
till Seglarveckan med Hanöregattan
och Sydsvenskt mästerskap for Nordisk
Folkbåt samt avslutning av Sydostcupen
den 24 - 26 juli samt Österlenseglingen
den 23 juli.
Regler
Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är
definierade i Kappseglingsreglerna
(KSR) och med Appendix S samt SRS
reglerna.
Tävlingen är öppen för följande SRSklasser: Båtar med ett SRS-tal, eller
SRSv-tal, från 0.900.
En båt med ett alternativt SRS/SRSv-tal
i SRS-tabellen, SRS-mätbrevet eller
SRSv-mätbrevet för kappsegling utan
undanvindssegel får anmälas utan sådana
segel.
Detta ska anmälas senast den 23 juli.
Entypsklass under förutsättning att
minst fyra startande båtar i samma klass.
Tävlande ska följa SSF:s licensbestämmelser för reklam.
Alla båtar kan komma att, i enligt ISAF
Regulation 20, föra reklam vald och

tillhandahållen av arrangören.
Elektronisk utrustning för navigation
och kommunikation får användas även
om en klassbåts klassregler förbjuder
sådan.
En tävlande som lämnat land ska ha på
sig personlig flytutrustning. Den här
regeln gäller inte vid kortvarigt byte
eller justering av kläder eller personlig utrustning eller när den tävlande
befinner sig i hamn eller under däck.
Våtdräkter och torrdräkter är inte personlig flytutrustning. Detta ändrar
KSR 40. En båt som bryter mot den
här regeln kan varnas eller straffas på
det sätt som protestkommittén finner
lämpligt.
Villkor för deltagande
Den person ombord som har ansvaret
ska vara medlem i en klubb som är
ansluten till sin nationella myndighet.
Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad.
Tävlande deltar i regattan helt på egen
risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla.
Den arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut för i sam-

band med eller före, under eller efter
tävlingen.
Anmälan
Anmälan sker på www.simss.se. Kopia på giltigt mätbrev tillsammans med
anmälningsavgiften skall vara SimSS:s
tillhanda senast den 24 juli 2017 kl.
08.30.
Sista anmälningsdag den 24 juli.
E-mail: info@simss.se
Anmälningsavgiften är 600 Sek (i detta
ingår tävlingsavgift till SSF) och betalas genom insättning av pengarna på
Bg 810-1594.
I anmälningsavgiften ingår mat exkl.
dryck på onsdagskvällen. (Gäller den
kappseglande besättningen).
Registrering och mätkontroll
Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast kl 09.00 den 24 juli.
Om mätbrev krävs ska detta visas upp
innan en båt kappseglar.
Seglingsföreskrifter
Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen.
Tidsprogram
Söndagen den 23 juli
Österlenseglingen med jaktstart
Rorsmansträff
13.00
Första varningssignal 13.55
Måndagen den 24 juli
Distansseglingar 2 st.
Exp. öppen
08.00 – 09.00
Rorsmansträff
09.00
Första varningssignal 09.55
Andra start meddelas på rorsmansträffen.
Tisdagen den 25 juli
Distansseglingar 2 st.
Rorsmansträff
09.00
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Första varningssignal
09.55
Andra start meddelas på rorsmansträffen.

Priser
Priser utdelas till var femte startande
båt i respektive klass. Dessutom lottas
det ut fina priser bland deltagande båtar
samt till gast i deltagande/startande
båtar. OBS! Vid utlottning av lottpriser skall någon ur båtens besättning
närvara. För Sydostcupen gäller
Simrishamns varvs hederspris. Eventuell
vinstskatt betalas av pristagaren.
Resultat
Resultatlistan delas ut i samband med
prisutdelningen, samt publiceras på
internet: www.simss.se.

Onsdagen den 26 juli
Distansseglingar 2 st.
Rorsmansträff
09.00
Första varningssignal
09.55
Andra start meddelas på rorsmansträffen.
Prisutdelning
19.30
Hanöregattan och Sydostcupen
6 kappseglingar är planerade.
Kappseglingsområde
Kappseglingarna genomförs norr och
söder om småbåtshamnen.
Banor
Banorna är distansbanor. Krysstart vid
varje segling.
Poängberäkning
Lågpoängsystemet i KSR appendix A
gäller med den avvikelsen att vid tre
eller färre kappseglingar räknas samtliga. För Sydostcupen och Sydsvenskt
mästerskap Nordisk Folkbåt gäller egna
statuter.

Sekretess
Deltagarförteckning och resultatlistor
kommer att publiceras på Internet.
Genom anmälan till eller deltagande
i kappseglingen medger anmäld och/
eller deltagande besättning/båtägare att
sådana uppgifter publiceras på Internet.
Hamnavgift
Deltagare i Seglarveckan runt har gratis hamnplats dag före till dag efter.
Dekal måste sitta på försträven för att
detta skall gälla, dekalen lämnas ut av
SimSS. Det finns tillgång till hamnkran.
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Simrishamns Segelsällskap
Inbjudan
Simrishamns Segelsällskap inbjuder
till Österlens Kraft Bornholm Runt
start den 28 juli 2017.
Regler
Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR)
och med Appendix S samt SRS reglerna, dock att del 2 under tiden 21.00
till 05.00 i tillämpliga delar ersätts av
de internationella sjövägsreglerna och
Svenska sjötrafiksföreskrifterna.
Tävlingen är öppen för följande SRSklasser: Båtar med ett SRS-tal, eller
SRSv-tal, från 0.900.
En båt med ett alternativt SRS/SRSvtal i SRS-tabellen, SRS-mätbrevet eller
SRSv-mätbrevet för kappsegling utan
undanvindssegel får anmälas utan sådana
segel. Detta ska anmälas senast den 23
juli.
Båtar som önskar segla i DH-klass,
förutsatt att minst fyra båtar startar,
skall uppvisa giltigt mätbrev. Entypsklass under förutsättning att minst fyra
startande båtar i samma klass.
En båt med högst två personers besättning får kappsegla med ett SRS-tal för
shorthanded kappsegling (SRSs). Detta
ska anmälas senast 18 juli.
Tävlande ska följa SSF:s licensbestämmelser för reklam.
Alla båtar kan komma att, i enligt ISAF
Regulation 20, föra reklam vald och
tillhandahållen av arrangören.
Elektronisk utrustning för navigation
och kommunikation får användas även
om en klassbåts klassregler förbjuder
sådan.
En tävlande som lämnat land ska ha på
sig personlig flytutrustning. Den här
regeln gäller inte vid kortvarigt byte
eller justering av kläder eller personlig utrustning eller när den tävlande

Österlens Krafts Bornholm runt “.. en seg
befinner sig i hamn eller under däck.
Våtdräkter och torrdräkter är inte personlig flytutrustning. Detta ändrar
KSR 40. En båt som bryter mot den
här regeln kan varnas eller straffas på
det sätt som protestkommittén finner
lämpligt.
AIS sändare rekommenderas att användas.
Villkor för deltagande
Den person ombord som har ansvaret
ska vara medlem i en klubb som är
ansluten till sin nationella myndighet.
Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad.
Tävlande deltar i regattan helt på egen
risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla.
Den arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter
tävlingen.
Anmälan
Anmälan sker på www.simss.se. Kopia
på giltigt mätbrev tillsammans med anmälningsavgiften skall vara SimSS:s
tillhanda senast den 27 juli 2017.

Sista anmälningsdag den 27 juli.
E-mail: info@simss.se
Anmälningsavgiften är 700 Sek (i detta
ingår tävlingsavgift till SSF) och betalas genom insättning av pengarna på
Bg 810-1594.
I anmälningsavgiften ingår mat exkl.
dryck på torsdagskvällen samt frukost
fredagsmorgonen
(Gäller den kappseglande besättningen).
Registrering och mätkontroll
Stickprovskontroll av säkerhetsutrustning kan ske. Tid för stickprovskontroll
se tidsprogram.
Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast kl 09.00 den 28 juli.
Om mätbrev krävs ska detta visas upp
innan en båt kappseglar.
Seglingsföreskrifter
Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen.
Tidsprogram
Torsdagen den 27 juli
Exp. öppen		
Besiktning		

16.00 - 21.00
16.00 - 18.00

gling i fädernas kölvatten” för 56 e året
Invigning 		

19.30

Fredagen den 28 juli
Frukost		
Besiktning		
Rorsmansträff
Start		

08.00 - 10.00
08.00 - 10.00
09.00
11.00

Lördagen den 29 juli
Målgång
Frukost		
Prisutdelning

08.00 - 10.00
19.00

båtar. OBS! Vid utlottning av lottpriser
skall någon ur båtens besättning närvara. Prispengar fördelas enligt Bornholm runts statuter. Eventuell vinstskatt
betalas av pristagaren.

Bana
Simrishamn - Bornholm - Nedjan Simrishamn.
Riktning meddelas på rorsmansträffen.
Banans längd ca 100 Nm.
Rundningsrapportering
Båt skall vid minst fem olika ställen
runt Bornholm rapportera in sin rundningstid. De olika platserna lämnas vid
ankomstanmälan. Rapporteringen sker
via mobiltelefon eller VHF till SimSS.
VHF kanal 16 eller 74 till Simrissegel.
Telefon:+4641410770, +46702362165
Maxtid
Maxtiden för Bornholm Runt utgår
lördagen den 29 juli kl 21.00 oavsett
klass. Om någon båt kommit i mål
inom maxtiden, förlängs den till söndagen den 30 juli kl 09.00.
Priser
Priser utdelas till var femte startande
båt i respektive klass. Dessutom lottas
det ut fina priser bland deltagande båtar
samt till gast i deltagande/startande
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Resultat
Resultatlistan delas ut i samband med
prisutdelningen, samt publiceras på
internet: www.simss.se.
Sekretess
Deltagarförteckning och resultatlistor
kommer att publiceras på Internet.
Genom anmälan till eller deltagande
i kapp-seglingen medger anmäld och/
eller deltagande besättning/båtägare att
sådana uppgifter publiceras på Internet.
Hamnavgift
Deltagare i Bornholm runt har gratis
hamnplats dag före till dag efter. Dekal
måste sitta på försträven för att detta
skall gälla, dekalen lämnas ut av SimSS.
Det finns tillgång till hamnkran.

Kappseglingsområde
Kappseglingarna genomförs norr och
söder om småbåtshamnen.
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Söndagen den 23 juli
Österlenseglingen 		

13.00

Måndagen den 24 juli
Distansseglingar
Servering 			
Grillning 			
Blue light jazzband		

19.00-23.00
19.00-21.00
20.00-22.00

Tisdagen den 25 juli
Distansseglingar
Servering 			
Grillning 			

19.00-22.00
19.00-21.00

Onsdagen den 26 juli
Distansseglingar
Servering 			
Grillning 			
Prisutdelning 		

19.00-22.00
19.00-21.00
19.00

nsorer 2017
Bornholm runt

Sydost cupen
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Simrishamns Varv AB
Lotsgatan 1
272 36 Simrishamn

Torsdagen den 27 juli
Servering 			
Grillning 			
Invigning 			
Dans till High Hill Bluesband

19.00-24.00
19.00-21.00
19.30
20.00-24.00

Fredagen den 28 juli
Start Bornholm Runt 		
Servering 			
Grillning 			
Dans till Nya Stup 		

11.00
19.00-01.00
19.00-21.00
21.00-01.00

Lördagen den 29 juli
Målgång Bornholm Runt
Servering 			
Grillning 			
Prisutdelning 		
Dans till Line o Grabbarna

18.00-01.00
18.00-21.00
19.00
20.00-01.00

Simrishamns Segelsällskap
ORC Worlds 2016, Skovshoved, Köpenhamn:

möjlighet. Jag kom med i teamet i absolut sista förberedelseveckan, rakt in för bottentvätt och transportsegling
”Lillasysters” seglingsupplevelser från prestige- över från Limhamn till Skovshoved. Teamet hade tränat
länge tillsammans så jag ”smög in på kanten” med vind
fulla ORC Worlds 2016
och kompassinfo och byggde på efterhand med balans
Med mindre än en vecka kvar tills det var dags för ORC och fokus. När det kommer till kappsegling är mitt tävVM 2016 i Skovshoved, Köpenhamn, blev det klart att lingsfokus totalt!!
jag ”Lillasyster” också skulle få vara med om ett ORC
VM-äventyr. Jag skulle kappsegla ombord på Anders På lördagen den 16/7 anlände teamet till Skovshoved.
”Mulle” Mohlins SWE-75 ”First i Gislöv”. Jag kände Efter registrering och båtförberedande anlände även
mig glad över möjligheten och taggade järnet! Det vår ”hejaklack” och vi gick in för danskt ”hygge” med
skulle bli kul att testa ytterligare något nytt, efter mitt besök på Bakken, en trevlig inledning på vårt VMdeltagande i Allsvenskan i Segling på Ekerö försom- äventyr. På söndagen var det mer förberedelser och dags
maren 2016… och efter alla dessa år seglandes J/24!
för Pre Race. Det var bra tryck i grejorna och många
vindbyar att ropa in. Träffsäkerheten i min nedräkning
till vindbyarna kändes fin. Efter dagens uppvärmning
varvade vi ner med After Sail. Strax därefter började
Skippers meeting och pampiga invigningen i Rådhuset. Jösses ja, hela eliten är här och jag har glädjen att
få segla med detta fantastiskt sköna team på SWE-75
"First i Gislöv". Teamet är erfaret, fokuserat med en
råvilja att göra bra ifrån sig. Och vilket genidrag att ha
ett handbollsproffs som fördäckare!! Och en pit-man
som är snabbare än sin egen skugga!! Ett härligt team
goa seglare!!
Vår skipper Anders ”Mulle” Mohlin, Gislöv, kappseglar
för Trelleborgs BK. En ödmjuk skipper med glimten
i ögat. Han har alltid kallat mig ”Lillasyster” när vi
träffats. Jag är ju som många vet lillasyster till PerHåkan Persson och vi har seglat J/24 tillsammans i 20
år nu! Mulle visade sig ha väldigt fokus bakom ratten och hade full koll på sin First 34,7. Vårt team på
ORC VM:et bestod av min storebror Per-Håkan Persson (taktik/storsegeltrim), Mats Duvander (försegel-/
spinnakertrim), Mats Olsson (pit-man), Johan Jönsson
(mast/spinnakerbom), Johan Duvander (fördäck) och
jag, Monica Persson (vind/kompass/outhaul/kick). Jag
känner besättningen sen många år, någon av dem faktiskt ända sedan åren då jag började segla runt 1993(?),
och nu skulle vi äntligen segla tillsammans! Jättekul!!!
Kort om mig: Jag är J/24 seglare sedan 1997. En riktig J/24 entusiast, numera även ordförande i Svenska
J/24 Förbundet. Jag älskar att trimma spinnaker, spinnakertrimmare sedan 1997. Har seglat i team med min
storebror Per-Håkan Persson på hans J/24 SWE-4896
”Front Runner” sedan 1997. Det är 20 år! Jag har deltagit på 6 J/24 VM, nästan alla Kieler Woche sedan
2001, många J/24 EM och J/24 Klassmästerskap. Har
även deltagit ett antal år på Seglarveckan och Bornholm Runt – ett år vann vi Bornholm Runt i J/24:an
med 4 sek!!! Det är ett urval av den seglingserfarenhet jag skaffat mig, men blev fantastiskt glad åt denna

I vår klass C var vi 59 båtar, vilket gjorde att seglingsledningen delade in oss i två startgrupper: Yellow,
Blue. Första start på VM i klass C var ett tätt, taggat
startfält ”som i ett getingbo” som gav sig iväg över startlinjen. Lite för taggat så det blev general recall och
ett nytt startförsök. Vi hade en bra första dag med 3
race. Fantastiskt bra teamarbete ombord!! Vi blev 5:a
i första racet, sen (24), 19, men vi kände att vi hade

Simrishamns Segelsällskap
kapacitet för bättre placeringar. Vi kommunicerade
och förde bra taktiksnack ombord för att förbättra
oss. Jag är van vid one-design kappseglingar i J/24,
så det var en stor omställning för mig med ORC-reglerna och alla dess kluriga beräkningar, handikapp-tal
etc. Lätt förbryllande och svårt att hålla reda på vem
ens närmsta konkurrenter var!!! Taktiken som gällde
var därför extra tydlig: Segla i fri vind och snabbt för
att få en bra seglad tid. Sen ”rasslar det till” genom
ORC-beräkningar, tiden räknas om och man får en
beräknad tid och placering därefter. Känslan var oviss

och lite som om man fick en överraskning, antingen
”jaha..” eller ”tjohooo, det var bra”, men man visste inte
riktigt förrän väl i hamn när man tittade i resultatlistan.

sista racet, efter att ha blivit parkerade och ”återvändsgrändade” av en tysk i starten. Är så nöjd med våra fina
placeringar 5,(24),19,5,24,10,14,5, totalt 33:a, och med
vårt fantastiskt fina teamwork och goda stämning ombord! Fantasktiskt kul att få vara med och bidra ombord
och visad uppskattning för sina insatser! Nästa gång
har vi sekunderna, enstaka poäng, ORC-beräkningar
och Öresunds strömmar på vår sida. Grattis till vinnarna och stort tack till mitt team, till alla 1300 seglare på
de 131 ORC båtarna och till alla frivilliga funktionärer
från KDY för en fantastiskt kul vecka i Skovshoved
den 16-23 juli 2016!
Direkt därefter åkte vi till Seglarveckan i Simrishamn
för att kappsegla med Per-Håkans J/24 Silver Surfarn!
Vi toppade teamet med min brorson & gudson Theodor 5,5 år, som underhöll oss med både skönsång om
”blommig falukorv” och fin kappseglingskänsla! ;-)
Stort hjärtligt tack till Simrishamns Segelsällskap och
all seglare på ”himmaplan” för en himla kul Hanöregatta 2016 med mycket skratt och glädje! Härlig framåt
spirit och alltid lika god stämning och atmosfär! Ser
fram emot nästa år!
Vi ses på Seglarveckan i Simrishamn 2017!
Glada seglarhälsningar

Tisdagens planerade långdistanssegling ändrades till
kryss-läns race, då svagare vindar utlovats. Vi hade en Monica Persson
mycket bra dag! Först dock 6 timmars väntan på stabil vind, sen blev det lättvindsrace och vi blev 5:a igen
efter ett taktiskt bra race och dessutom blev vi bästa
svenska båt!!! The way to go!!!
På onsdagen blev det Offshore Race. Vi gjorde en bra
start och seglade med god fart över Öresund bort mot
Landskrona i lätta vindar, men efter rundningen valde
vi dessvärre fel kant och trycktes ner i fältet av den
starka nordgående strömmen. ”Man lär så länge man
lever!” Här blev vi också varse hur oerhört viktig rätt
balans är ombord och att placera besättningen rätt så
man får ”släpp i häcken”.
Torsdagen bjöd på två fina Inshore Race för oss i Klass
C. Nu delades klass C in i Guldfleet och Silverfleet.
Vi missade tyvärr Guldfleetet med 1 poäng. Fredagen
blev en dag med väntan på vind, tyvärr uteblev vinden
och därmed även utlovat Offshore Race, men vi fick
njuta av högsommar på Skovshoved hamns kanonfina
badbryggor. Fin kombo det där med kappsegling och
semesterkänsla!
En fantastiskt kul vecka på ORC VM avslutades på
lördagen den 23/7 med en kanonfin 5:e plats (igen!) i

Simrishamns Segelsällskap

Inför Sail Österlen 2018.
Seglingen i Simrishamn och på Österlen har lång tradition och vi har dokumenterat den första inbjudningskappseglingen till 1935 som var Simrishamnsseglingen. Seglingen arrangerades av den för året nystartade
Simrishamns segelsällskap.

båten kommer att fira sitt 75 års jubileum, så hoppas
vi på ett uppsving för Folkbåten och med det ett stort
deltagande i Simrishamns. Vi ser som sagt fram emot
flera deltagande nationaliteter som svenskar, danskar,
tyskar, finländare, ester, engelsmän, amerikanare etc.
Med vår erfarenhet av större arrangemang kommer vi
att göra allt för att erbjuda de bästa seglings förhållande
samt hoppas på fair seglingar.

Seglingsarrangemang 2018
Svenskt mästerskap i Nordisk folkbåt 2018
Regattan kommer att äga rum under vecka 27. Vi planerar sjösättningar och mätningar under onsdagen då vi
även kommer att ha ett välkomst arrangemang på kvällen med invigning. Avslutningen med prisutdelning är
lagd till lördagen och här kommer kvällen att avslutas
med underhållning och dans.
Seglingarna är planerade torsdag till lördag med reservdag på söndagen och med 2 seglingar per dag.
Folkbåtarför bidivind på 40-talet.

Vi har nu samlat ihop våra seglingsarrangemang under
sloganen ”Sail Österlen”. Här kommer vi att marknadsföra vår årliga Seglarvecka med Hanöregattan samt
den anrika Bornholm runt ”I fädernas kölvatten…” och
framtida seglingsarrangemang som bl.a. Guldpokalen
och SM för Nordisk Folkbåt år 2018.
Vi har stått som arrangör för flera större seglingar genom
åren. Det största var 1992 då vi fick förtroendet att arrangera Guldpokalen till vilken lockade 75 st. Nordiska
Folkbåtar, vilket är bland det högst deltagande antalet
i regattans historia. Det är med stor glädje vi fått förtroendet att åter igen få arrangera denna finna regatta
2018.
Utifrån att 2016 års Guldpokal i Helsingfors lockade
65 st. deltagande båtar och att 2017 års Guldpokal går
i Kerteminde i Danmark, där även den Nordiska Folk-

Guldpokalen för Nordisk folkbåt 2018
Regattan kommer att genomföras under vecka 28. Invigning planerar vi hålla på söndagen och då med underhållning. AGM NFIA möte för folkbåts entusiaster

Start Guldpokalen i Simrishamn 1982.

hålls på tisdagen. Avslutning med prisutdelning är lagt
på lördagen och då med underhållning med dans som
avslutning.
Vi planerar för seglingar tisdag till lördag med vilodag
på torsdag som kan bli reservdag om vi inte genomfört
2 seglingar under de första dagarna. Vi kommer även
att ha reservdag på söndagen. Åtta seglingar är planerade och då med två seglingar per dag.

Seglarveckan 2018

Bertil Nordahl, klubbens ordf. 1982, med Guldpokalen.

Som sedvanligt arrangerar vi seglarveckan under vecka
30. Under måndagen till onsdagen seglar vi Hanöregattan som är öppen för kölbåtar. På torsdagen startar vi
det anrika Bornholm runt ”en segling i fädernes kölvatten. Förutsättningarna för seglarveckan är i princip
liknande under åren varför ni kan läsa mer om detta i
årets inbjudan.

Simrishamns Segelsällskap
Övriga arrangemang 2018

Förutom seglingar i ett av Sveriges bästa seglingsvatten kommer Simrishamns segelsällskap att erbjuda
ett brett utbud av sociala evenemang i en underbar
havsmiljö. Det kommer att finnas daglig servering samt
under några dagar underhållningar och vissa kvällar
dans. Detta gör vi som sedvanligt, utan kostnader för

otroligt mycket att erbjuda. Österlen är ett paradis för
naturälskare med härliga vita ständer kring Sandhammaren i söder till lummiga Brösarps backar i norr. Om
de idylliska fiskelägen längs kusten kunde tala, så hade
det funnits mycket sjöhistoria att berätta. Eller varför
inte besöka Hoppet i Brantevik som har mycket om
Österlen som historisk sjöfarts region. En tur i äppelriket kring Kivik är som en tur i Frankrikes vin distrikt.
När det gäller vin så stoltserar Simrishamn med en av
norra Europas mest moderna vinanläggninar: Nordic
Sea Winery. Ljuset på Österlen har inspirerat många
konstnärer till skånskt måleri och moderna konstinstallationer. Musikaliskt så arrangeras det under sommaren
”Jazz under stjärnorna” i Brantevik, med de bästa jazzmusikerna i Sverige. Mer om Österlen och Simrishamn
finner ni på www.visitystadosterlen.se.

Träfolkbåtar för läns.

besökande seglar och båtfolk samt allmänhet, alla är
välkomna till segelsällskapets arrangemang.
Efter att Guldpokalen och Svenskt Mästerskap i
Nordisk Folkbåt avgjorts inträder på Österlen den årliga
marknadsveckan, då ett besök på Kiviks marknad för
många är ett måste. Simrishamns Segelsällskap planerar under veckan att anordna en eskadersegling till
närbelägna Bornholm, eller Solskensön som den också
kallas. Detta för den som i stället för marknadsbesök
föredrar att på plats uppleva danskt gemyt när det är
som bäst. Besöket på Bornholm kommer att samarrangeras med våra vänklubbar på Bornholm. Under seglarveckan äger även den traditionella Krämarmarknaden
rum i Simrishamn. Detta är ett arrangemang som handlarna håller i och här erbjuds också olika underhållningar.
Förutom ovan nämnda arrangemang har Österlen

Förutsättningarna för att kunna erbjuda våra arrangemang är bl.a. av att vi har en skara ideella krafter som
glatt ställer upp samt att vi har en välvillig kommun
och ett uppbackande näringsliv som sponsrar oss i att
marknadsföra Österlen och då under ”Sail Österlen”.
Vi är mycket tacksamma för deras bidrag, så att vi kan
föra vidare det arv vi fått av våra förfäder.
Väl mött vid seglarpaviljongen

Vi sponsrar Sail Österlen 2018

SIMRISHAMNS VARV AB

Daniel Andersson
Motortekniker

B O M A N C O M M U N I C AT I O N

Simrishamns Segelsällskap

Rhapsody 22:an Resolute

www.hamelsails.com
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När vi skulle göra den här annonsen frågade vi Göran Dahlström

Det är en stor fördel att under sådana här omständigheter

om hans senaste båt. Så här svarade Göran:

kunna beställa specialdesignade segel och att ha möjlighet

”Det här är Rhapsody 22:an Resolute – en av mina senaste

att rådgöra om dukval, utförande och form med Hans Hamel.

konstruktioner. Ett försök att få fram den ultimata segelbåten.

Den kunskap han besitter har medverkat till att båten faktiskt

Det handlar om seglingsegenskaper och den seglingskänsla

till och med överträffat mina förväntningar.”

båten kan leverera. Men också skönhet, styrka och ”personlig-

Göran Dahlström

het” - en båt man skall tycka om i alla situationer och i
alla väder.

Vi kan inte annat än bocka och tacka.

Naturligtvis är seglen en stor och viktig del. De skall vara starka
och vackra, ha rätt form och framför allt hålla formen. Men de

Hans Hamel & medarbetare

ska också vara lätta att handskas med.

Loftet i Karlshamn: 0454-193 00.
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Vindkraft på Österlen!

Det är inte ofta det är vindstilla på Östersjön så det är lätt att få vind
i seglen.
Vill du också ha vind i seglen kan du unna dig att bli kund hos Österlens enda lokala elleverantör, nämligen Österlens Kraft.
Vi hjälper dig att få ett förmånligt avtal oavsett var du bor i Sverige.

DEN LOKALA KRAFTEN

www.osterlenskraft.se 0414 - 285 60

Simrishamns Segelsällskap

Resultat från 2016
Hanöregattan
1 Gurgelbrännaren
2 Silver Surfaren
3 Charlotte
4 Ormen den Lange
5 N.N
6 Aguila
7 Fin-Fin
8 Julie
9 Javelin
10 N.N
11 Patos		

Bornholm runt

Håkan Ahlgren
Per-Håkan Persson
Andreas Eldh
Calle Ericson
Lars Holmgren
Pierre Svenningsson
Mats Cederholm
Kenneth Göransson
Sebastian Larsson
Mikael Stenkilsson
Ola Tedin		

YSS
MSS
SimSS
YSS
YSS
KSS
YSS
YSS
TBS
SimSS
BSS

1
2
3
4
5
6
7
8

Gurgelbrännaren
Aguila		
Javelin		
Marie-Cacao
Hijacked		
Secret Lady		
Auerlia		
Kampai		

Håkan Ahlgren
Pierre Svenningsson
Sebastian Larsson
Ulf Nilsson		
Lars Gustavsson
Bo Bergstedt		
Per-Ivar Persson
Stefan Kreker		

YSS
KSS
TBS
TBS
SBK
KnSS
NSS
RSS

Andreas Ericsson
Martin Waubert
Kelder Sörensen
Claus Larsen		
Anders Molin		
Anders F Nielsen
Lars Enni		
Ulf Nilsson		
Göran Johnsson
Anders Borg		
Mats Duvander
J Eriksson		
Peter Rosenqvist
Mats Nilsson		
Stefan Harrstedt
Christian Ludvigsson
Andreas Indén		
Gerhard Brandt
Niels Anker Lund

YSS
KSS
RSS
RS
TBS
RS
NS
TBS
TBS
TBS
YSS
TBS
TBS
TBS
TBS
TBS
TBS
TBS
TS

Sydost cupen totalt
1 Gurgelbrännaren Håkan Ahlgren
2 Silver Surfaren
Per-Håkan Persson
3 Charlotte		
Andréas Eldh		
4 N.N			
Lars Holmgren
5 Fin-Fin		
MatsCederholm
6 Ormen den Lange Calle Ericson		
7 Aguila		
Pierre Svenningsson
8 Julie			
Kenneth Göransson
9 Javelin		
Sebastian Larsson
10 Patos		
Ola Tedin		
11 N.N			
Mikael Stenkilsson
12 Panik		
Per-Arne Johansson
13 Beauty		
J-E Karlsson		
14 Solong		
Lars Persson		
15 Betty		
Marcus Thernström
16 Gåsungen		
Landbris/Ceserholm
17 Segelbåtsmäklaren Herman Albinsson
18 Kampai		
Stefan Kreker		
19Alma levendel
Lennart Johansson

YSS
MSS
SimSS
YSS
YSS
YSS
KSS
YSS
TBS
BSS
SimSS
KSS
KSS
KSS
RSS
RSS
KSS
RSS
KSS

20 Kanin 		
21 Gogigogi		
22 Thetis		
23 Asta		
24 First i Gislöv
25 Najaden 2		
26 Sambuca		
27 Marie-Cacao
28 Ynes		
29 Fru Olsson		
30 Felicia		
31 Enoorma		
32 Aphroidite		
33 Honey Fly		
34 Pinocchio		
35 Madame		
36 Elise		
37 Neele		
38 Emilie		

En bank med
vind i seglen.
Sparbanken Syd har inte några aktieägare
som kräver vinstmaximering och utdelningar.
Därför kan vi istället använda våra pengar
till att stödja lokala arrangemang.

Vi är t ex väldigt stolt huvudsponsor till
Sail Österlen 2018 - Guldpokalen.

