
                       

 

 
 

Rikskval 2021 5-6e juni 
 

Välkomna till Träslövsläge! 
Här kommer seglare trivas på ett i 

Corona-tider säkert sätt… 
 

 

 

 

 

Ska bli kul att ses igen! 

  



                       

 

 

Välkomna 

 

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 fem områden för jolleparkering. Varje 

ramp har områden för jollar och bilparkering, dessa kommer fördelas klubbvis med ca 

50 jollar per ramp. Vänligen försök parkera tätt. Om ni kan dubbelparkera med en 

god vän – gör gärna det.  

 

  



                       

 

 

Ribben 

 

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. 

 

 

För att få lov att sjösätta din ribb skall den vara registrerad och betald. Ansvarig 
förare ansvarar då också för gott beteende på sjön och är medveten om att felaktig 
manövrering kan leda till poängstraff för seglaren.  

För att få vara på sjön krävs att ribben är registrerad. Detta gäller såväl klubb-ribbar 
som egna. Ribben skall även märkas med Namn, Klubb och Telefonnummer. Vi 
kommer ha tejp och penna på plats om man önskar låna.    

Registrering av ribb sker här --- https://w46137.shop.textalk.se/regattor/ 

  



                       

 

 

Bo och äta 

 

Träslövsläge är en fantastisk sommarort med bad och turism, stort utbud av camping 

och boende i AirBnB och stugor. Flertal hotell i Varberg (8km) eller Falkenberg (24 

km). Boka så snart du kan, det är sommar! 

För frågor hänvisas till Varbergs Turistbyrå https://www.visitvarberg.se/ 

På klubbens område finns en kiosk och en jättefin restaurang. ”Joels Brygga”. 

Kommer ha en kiosklucka öppen ca 11-18 där han säljer goa mackor mm. 

www.joelsbrygga.se 

En bit bort på gångavstånd ligger en pizzeria. Det nästan världsberömda glasscafét 

“Tre Toppar” finns både vid ramp A och i fiskehamnen, de säljer både glass, 

baguetter och kaffe.  

I “Läjet” finns en ICA-affär och på vägen in mot Varberg en större COOP med 

Apotek. 

 

 

 

Joels 

Brygga 

Sjösättning 

RIB 

https://www.visitvarberg.se/
http://www.joelsbrygga.se/


                       

 

 

Kontakt 

 

Rikskval i Träslövsläge är ett samarbete mellan RÅSS, LDSS, KKKK och SOF. SOF 

ansvarar för seglingen i form av seglingsledare, domare med mera, men klubbarna 

står för arrangemang. Nedan några bra kontaktpersoner: 

Landansvarig: Magnus Nilsson (RÅSS) 0736-604825 

Projektledare: Jonas Härdner (KKKK) 0706-831572 

Kansli: Malin Rybeck (LDSS) 0707-939093 

 

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

 

 


