
     
 

 

Coachmötesinformation inför söndag 

 
Datum: 20200809 

 

Feed back 

Bra dialog med er på vattnet. 

 

Om lördagens fjärde race har jag fått mycket feedback om hur fair ett race är när många får 

DNF.  

Några seglare valde att ansöka om gottgörelse för att strömmen och den svaga vinden gjorde 

att de inte kunde ta sig i mål. Resultatet av förhandlingarna hittar ni på Sailarena. 

Kort för er information så fann juryn att Kappseglingskommittén gjort vad som kan förväntas 

för att få båtarna i mål. 

Ingen annan än jag önskar så klart att vi får så många som möjligt i mål och jag försäkrar er 

att vi gjorde vårt bästa. 

Dagens Gröna startgrupp fick sitt race annullerat och vi planerar att börja med dem på 

söndagen. 

Jag har haft diskussioner med SOF och Kappseglingskommittén och det planeras bli samma 

Startgruppsindelning på söndagen som under lördagen. Kolla Startgrupperna på Sailarena, 

dessa gäller. 

 

 

 

Övrigt 

Feed back från hamnkontoret att det körs alldeles för fort i hamnen. Notera att det är max 

3knop och respektera detta. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Kommunikation på vattnet 

Seglingsledningen använder kanal 69 och reservkanal L1. Föräldrar och coatcher ska inte 

använda dessa för kommunikation på vattnet. 

Säkerhetsplanen anger kanalen 77 för säkerheten som också ska hållas fri från annan 

kommunikation. Respektera detta för dessa kanaler. 

För övrig kommunikation på VHF så använd L2(som är P&T styrelsens kanal för 

kommunikation mellan fritidsbåtar.) 

 

  



Vind- och strömprognos dmi.dk (publicerade 20200808 kl18:00) 

 

Dagen 20200809 

Vind under förmiddagen 2-4 m/s från nord som under eftermiddagen ökar till 6-7m/s.  

Ström nordgående 1.5-2.0 knop. Starkast mitt på dagen. 

 

Banan 

Om prognoserna håller innebär detta att vi kommer att få snabba kryssar och långsamma 

länsar och en halvvind slör som måste strömkompenseras. Vi kommer om prognosen håller 

att lägga banan på det grundare området söder om Limhamns Småbåtshamn innanför 

Trindelpricken Nordmärke QW. Seglarna kommer att ha motström på väg till startområdet 

men läns.  

Observera att det blir medström på startlinjen vilket blir tvärtemot idag. 

Vi planerar att starta med Black flag då Blue Peter starter inte gått att få iväg.  

 

 
 

 

Om prognoserna inte stämmer kommer vi så klart att ändra oss. 

 

Fair Sailing folks 

Vi ses på vattnet 

 

SL: Anders Nilsson 


