
Välkommen på träningssegling för Gröna seglare
Söndag 7/6 i Hammar (parallellt med B-optimister)

Anmälan och betalning görs på www.rorviksss.se med start 

onsdag 3/6 kl. 20.00. Om det skulle vara fler än 40 seglare 

sammantaget i B + Grön är de 40 först anmälda välkomna.

Hamnen öppnar 9.00 (instruktioner på nästa sida)

Vi har inget rorsmansmöte men kommer att prata med alla 

seglare och hjälpa till där det behövs.

Första start planeras 10.05 (efter Optimist B)

Vi planerar 3 seglingar som tar cirka 20 minuter vardera.

 Banan syns på bilden till vänster

Flaggor vid starten syns till höger ➔

Vi räknar med att vara iland runt 11.45

Därefter blir det prisutdelning på stora gräsmattan – alla som 

seglar får pris – endast seglare på prisutdelningen.

Vi ber alla seglare och föräldrar att lämna hamnen senast 12.30

Seglingarna genomförs i direkt anslutning till bryggan i Hammar. 

Det brukar gå bra att slänga små matpaket till seglarna i 

pauserna.

Vi seglar enligt de gröna reglerna 

https://www.svensksegling.se/globalassets/svenska-

seglarforbundet-vastkustens-seglarforbund/dokument/for-

klubbar/grona-seglingar/grona-regler.pdf

Tänka framförallt på att inte krocka!
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Du kommer väl ihåg starten?

http://www.rorviksss.se/
https://www.svensksegling.se/globalassets/svenska-seglarforbundet-vastkustens-seglarforbund/dokument/for-klubbar/grona-seglingar/grona-regler.pdf


Anmälan och betalning görs på 

www.rorviksss.se med start 

onsdag 3/6 kl. 20.00. Om det 

skulle vara fler än 40 seglare 

sammantaget i B + Grön är de 

40 först anmälda välkomna.

Vi kommer inte att ha något 

café men ta gärna med en 

termos med kaffe och varför 

inte hembakade seglarbullar 

(https://www.koket.se/mitt-

kok/roy-fares/seglarbullar/).

Varje seglare får ha med sig en 

stödperson på hamnplanen 

som sedan är välkommen ut på 

bryggan när seglingarna 

startar. Det finns också plats för 

ytterligare publik på berget 

söder om hamnen.

I dessa tider ber vi er också att 

tänka på att stanna hemma 

även om du bara är lite förkyld 

och att hålla avstånd till andra.

Sjösättning för 
seglare från RÖSS
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gästande seglare
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Hamnplanen delas upp så att seglare från RÖSS riggar och sjösätter i den ”vanliga” 

hamnen, Hammar. Seglare från gästande klubbar riggar och sjösätter på rampen 

söder om hamnen. Tyvärr kan vi inte erbjuda möjligheter att sjösätta RIB’ar.

http://www.rorviksss.se/
https://www.koket.se/mitt-kok/roy-fares/seglarbullar/

