
                                          

Välkomna till Träslövsläge!

Regionkval 2021 12-13 juni

Kul för oss att få visa vår fantastiska anläggning med ett av Sveriges bästa 
tävlingsvatten!

Vår by är ganska liten och ni är många, dessutom är vi mitt i en pandemi, så det är 
mycket viktigt att vi ALLA följer restriktioner och anvisningar. Både de generella och 
de lokala för detta arrangemang.

Regattabasen är Träslövsläges småbåtshamn och vi rekommenderar att köra norra 
infarten till Träslövsläge. Ange Fiskehamnsvägen 4 på GPS:en, kommer du 
söderifrån ange gärna “via Strandbackavägen 124”  

Väl på plats har vi tre sjösättningsramper med gott om plats för jolleparkering. 
Vänligen försök parkera tätt. Om ni kan dubbelparkera med en god vän – gör gärna 
det.



Följebåt

Följebåtar sjösätts i Fiskehamnen som du passerar på vägen inne i byn. Det måste 
vara minst två personer som sjösätter då både båt och släp måste flyttas bort 
omedelbart. 

Båtar läggs på grönmarkerade platser i småbåtshamnen, gärna flera ribbar på 
samma plats, det kommer bli trångt så hjälp oss och varandra. 

Släp parkeras på ängen syd om klubbhuset (se bild ovan), enklast att koppla loss 
och putta.

Se karta och bilder.

Avgift 150kr

Hela hamnen är privat och vi hyr in oss för att göra seglingen, vi måste därför ta ut en
avgift för ramp, trailer parkering och båtplatsavgift för helgen.

För att få vara på sjön krävs att ribben är registrerad och avgiften betald. Detta gäller 
såväl coachbåtar som föräldrabåtar. Båten skall även märkas med Namn, Klubb och 
Telefonnummer. Alla följebåtar kommer ingå i organisationen som säkerhetsbåtar, 
och kan enligt seglingsföreskrifterna beordras hjälpa till vid behov. Ansvarig förare 
ansvarar också för gott beteende på sjön med ansvarsfull körning.

Registrering av ribb sker här - https://forms.gle/fmRNDtU63PxtbhKK9

Betalning swishas till 123 199 49 46. Ange texten ”Följebåt” samt ansvarig persons 
namn.

Hoppas på ett par fina seglingsdagar i ”Läjet” som man säger här!!


	Följebåt

