Segla SRS på Mälaren 2018
Förändringens vindar blåser för SRSsegling i östra Mälaren, läs här om Ekerö Båtklubbs arrangemang
Jungfrusundsregattan och Fantholmsregattan, samt den nya cupen ”Mälarens SRScup”.
Märlarvarvet blir Jungfrussundsregattan
Under 10år har SRS seglingen Mälarvarvet med
Jungfruholmarna som bas arrangerats. Det har varit
ett lyckat samarrangemang mellan 10talet
mälarklubbar. Dock kände eldsjälarna i detta
samarbete efter 2017 års regatta att det var dags
för nya krafter att ta över. Detta resulterade i att
Ekerö Båtklubb nu tar över ansvaret för regattan.
Samtidigt ingår Ekerö Båtklubb nu också ett nytt
samarbetsavtal med Jungfrusunds Skärgårdsstad,
därav namnbyte till Jungfrusundsregattan.

Jungfrusundsregattan kommer precis om sin
föregångare ha Jungfruholmarna som bas.
Seglingen går lördag den 9e juni och blir på
en ca 14nm lång distansbana.
Seglingen ingår i två stycken cuper, ”Liros
Stockholm SRS Cup” och den nya ”Mälarens
SRS Cup”. Det blir både shorthand och
standard klass.
Klassförbund har möjlighet till egen klass, där
man även deltar i den totala SRS beräkningen
för regattan.
Det blir pokaler till 1a, 2a och 3e plats. Sedan blir det fina priser som lottas utan bland deltagarna
i samarbete med Erlandssons Brygga (presentkort på 10000kr) och Lindforss Segelmakeri
(värdecheck 15000kr), det blir det även specialpriser till bästa tjejbåt, juniorbåt, familjebåt, samt
pris till vinnare av entypsklasser.
Efter regattan blir det seglarpub med trubadur, där seglarna även bjuds på mat.
All denna information hittar på den också nya hemsidan http://jungfrusundsregattan.se
Följ och delta också i flödet på: https://www.facebook.com/jungfrusundsregattan/
Anmälan öppnar den 1a mars.
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Mälarens SRScup
För att stärka intresse, utbyte och samarbete
mellan klubbar, samt för att främja ”segling på
hemmaplan” skapas i år Mälarens SRScup
bestående av 3 stycken delseglingar.
I cupsammandraget räknas samtliga delseglingar
och det blir både en individuell och en
klubblagsranking.
Bakom Mälarens SRScup står Ekerö Båtklubb,
Görvelns Segelsällskap och Kvarnvikens Båtsällskap

Ingående regattor i Mälarens SRScup;
• Jungfrussundsregattan 9/6
http://www.jungfrusundsregattan.se
• Ärtskär Runt 26/8
(http://www.kvarnviken.com/)
• Fantholmsregattan 15/9
(http://fantholmsregattan.ekerobk.se/)

Läs mer om Mälarens SRScup här: http://www.jungfrusundsregattan.se/malarens-srscup/
Fantholmsregattan
I Ekerö Båtklubb har det seglats klubbmästerskap sedan 1976. Många gånger på Björkfjärden,
men på senare år med start och mål på Kyrkfjärden utanför klubbhamnen vid Fantholmen.
Denna segling tar nu ett steg och blir en öppen sanktionerad tävling.
Fantholmsregattan går den 15/9 med Ekerö båtklubb som bas och blir en delsegling i ”Mälarens
SRScup” Det kommer finnas standard och shorthandklass. Efter regattan blir det AfterSail med
prisutdelning. Här kommer bl.a. bästa tjejbåt, juniorbåt och familjebåt uppmärksammas.
Information om Fantholmsregattan kommer på http://fantholmsregattan.ekerobk.se/

