Välkommen till Oxelösund
Den 4-6 juni är det dags för Rikskval 2 och Coming Stars i Oxelösund. Vi hoppas kunna erbjuda roliga
och bra seglingar och håller tummarna för fint väder och bra seglingsvindar.
Basen för regattan är Östersviken och Oxelösunds Segelsällskaps klubbhus. Hit kommer ni enkelt med
bil genom att följa väg 53 från Nyköping, följ skyltar mot Femöre och OXSS där motorvägen tar slut.
Följ vägen tills den kommer ned till hamnområdet och där svänger ni höger mot OXSS.

Vi kommer att hålla hamnplanen avspärrad för bilar vilket gör att Optimisterna får dras på kärran de
sista hundra metrarna till hamnplan. Stor avgiftsfri parkering för bilar finns längst in på grusplanen
bakom båtuppläggningsplatserna alternativt vid parkeringen vid södra Femöre.

RIB eller följebåt
Följebåtar sjösätts vid Badhusvikens ramp, se skyltning. Parkering av trailer sker i området direkt i
anslutning till rampen. Tänk på att parkera trailer så att ni inte hindrar andra från att sjösätta sina
båtar. Skulle det vara lång kö till sjösättningen kan man även sjösätta i Ramdalshamnen, endast några
minuter med bil från ordinarie sjösättningsramp.
Följebåtar förtöjs i första hand på grönmarkerade båtplatser i Östersviken. Vid brist på platser
hänvisas till bryggorna i anslutning till sjösättningsrampen. Inga följebåtar får förtöjas vid jolleramper
eller i lagunen där funktionärsbåtar är förtöjda.

Vi önskar att ni registrerar er ribb/följebåt. Ansvarig förare ansvarar då också för gott beteende på
sjön och är medveten om att felaktig manövrering kan leda till poängstraff för seglaren. Detta gäller
såväl klubb-ribbar som privata. Ribben skall även märkas med namn, klubb och telefonnummer.

Klubbhuset
I klubbhuset finns möjlighet att byta om och duscha i omklädningsrummen. Det kommer även att
finnas en kiosk som serverar kaffe, läsk, smörgåsar, glass, godis mm.

Följa seglingarna från land
Vid gynnsamma vindriktningar och med en bra kikare kan man följa seglingarna från Femöre huvud,
ca 15 min promenad från klubbhuset.

Att göra vid sidan av seglingen
Upzone höghöjdsbana på Jogersö. I anslutning finns även minigolf och restaurang Nya Källan
Boda Borgs äventyrshus.
Discgolfbana vid Ramdalens sportcenter
Femörefortet. Gångavstånd från hamnplanen.

