
Läger dagen innan tävlingen
Dagen innan tävling arrangeras träning för 
dem som är intresserade av att utveckla 
sin segling. Tränarna har teoretisk 
genomgång på land och sen seglar man ut 
för att träna praktiskt på vattnet.

Att delta på lägren är också ett bra sätt att 
lära känna seglare och tränare från andra 
klubbar i distriktet. 

Om arrangerande klubb har möjlighet 
erbjuds det övernattning till 
tävlingsdagen.

Nyttiga länkar
Sörmlands seglarförbund
www.sdsf.se

Svenska seglarförbundet
www.svensksegling.se

Svenska Optimistjolleförbundet
www.optisweden.nu

Svenska E-jolleförbundet
www.e-jolle.se

Svenska Laserförbundet
www.lasersweden.se

Svenska Fevaföbundet
www.rsfeva.se

Sörmlandsidrotten
www.sormlandsidrotten.se

Riksidrottsförbundet
www.rf.se
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Kontaktpersoner SDSF/SISU
Ordförande SDSF
Jim Qvarnström ordf@sdsf.se

Utbildningsansvarig SDSF
Eva Simonsson utbildning@sdsf.se

Sailcoach
Per Gustafsson per@pgsailing.com

Sörmlandsidrotten
Camilla Bratt  camilla.bratt@sormland.rf.se



Sörmlandscupen 2010
Vad är Sörmlandscupen? 
Sörmlandscupen är en tävlingsserie för 
jolleseglare i Sörmland. Tävlingsserien 
består av fem olika deltävlingar där varje 
deltävling är fristående men där resultaten 
också räknas ihop till en slutlig 
sörmlandsranking.

För att underlätta för nya deltagare att våga 
ta steget och prova på kappsegling 
kommer Sörmlandscupen fr o m i år att 
seglas på två olika banor. 
Gröna seglare kommer att segla på en bana 
nära land där bantypen bestäms med 
hänsyn till vind, vågor mm. På gröna bana 
får även tränarna köra in i banan med sina 
motorbåtar och hjälpa de som har problem 
att få fart på sina båtar.

På den andra banan seglar mer erfarna 
optimistjolleseglare, e-jollar, laser och ev. 
andra jolleklasser. 

Varje tävlingsdag består av ett antal 
delseglingar med kortare paus emellan där 
seglaren kan få råd av sin tränare samt fylla 
på energiförråden.

Hur ser en tävlingsdag ut?
När du kommer till tävlingsplatsen lastar du 
först av din båt från biltaket eller trailern. 
Därefter går du till tävlingsexpeditionen och 
ankomstanmäler dig. När du anmäler dig får 
du ett exemplar av seglingsföreskrifterna. 
Seglingsföreskrifterna informerar dig om 
tidsschemat för dagen, vilken sorts bana din 
båtklass ska segla samt annan information 
som kan vara bra att känna till.

Efter att du har anmält dig är det dags att 
rigga din båt.

Innan det är dags att segla ut till tävlingsbana 
har arrangören ett välkomst-/rorsmansmöte 
där man presenterar de som är ansvariga för 
tävlingen samt informerar deltagarna om olika 
saker. Gröna seglare har ett eget möte där 
man går igenom regler och tävlingsproceduren 
på ett förenklat sätt.

När rorsmansmötet är klart brukar det vara 
dags att ge sig ut på vattnet för att förbereda 
sig för start.
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Datum Aktivitet Plats

29/5
30/5

Träning
Tävling

Torshälla

12/6
13/6

Träning
Tävling

Nävekvarn

27/6-1/7 Sommarläger Strängnäs

14/8
15/8

Träning
Tävling

Trosa

28/8
29/8

Träning
Tävling

Strängnäs

18/9
19/9

Träning
Tävling

Oxelösund


