
Inbjudan Arkholmen Race 2020 
lördagen den 15 augusti 

 
De tre båtklubbarna Grödinge, Rangsta och Sorunda arrangerar varje år en 
kappsegling, Arkholmen Race.  
 
Banan mäter ca 20 NM med start och mål vid Arkholmen. 
 
Detta år är lite annorlunda med Covid-19 i vår närhet och de 
rekommendationer som Folkhälsomyndigheten gått ut med vad gäller att 
hålla avstånd och undvika att samlas i större grupper. 
 
Vi har därför valt att genomföra skepparmötet med endast en representant 
från varje deltagande båt. Föranmälan om deltagande bör ske via mejl till 
kenneth.segeltorp@telia.com eller mobil 070-634 2501, där namn, klubb, 
båtyp, seglingsnummer och SRS-tal för 2020 anges. Anmälan önskas senast 
12 augusti. Även efteranmälan i samband med skepparmötet accepteras om 
än motvilligt.  
 
SRS-talen för 2020 används och varje båtägare skall senast inför 
skepparmötet kunna ange rätt SRS-tal för anmäld båt. Om mätbrev finns 
skall en kopia på aktuellt mätbrev lämnas vid skepparmöte eller mejlas  
 
Ingen startavgift. 
Skepparmötet äger rum kl 11:00 och starten är planerad till kl 12:00 GPS-
tid. 
 
Banan seglas med start söderut vid sydlig vind. Omvänt vid nordlig vind. 
 
Vid den efterföljande prisutdelningen bör även större grupper undvikas och 
varje båts besättning tänka på att hålla avstånd till övriga båtbesättningar.  
 
Förutom denna individuella tävling arrangeras också en klubbtävling för 
båtarna från Grödinge, Rangsta och Sorunda.   
 
Resultatet av lagtävlingen räknas från de fem bäst placerade båtarna i 
respektive klubb, förutsatt att samtliga klubbar kommer till start med minst 
fem båtar. I de fall någon klubb inte kan ställa upp med minst fem båtar 
räknas resultatet från de antal båtar som den klubb som har minst antal 
båtar dock minst tre. För att det ska bli lagtävling förutsätts minst tre båtar 
från minst två klubbar. Resultatet beräknas så att segraren får en poäng, 
tvåan får två poäng osv. Den klubb som har lägst poäng vinner. Vinnande 
klubb ansvarar för och bekostar gravyr. Priset är ett vandrings-pris. När en 
klubb har erhållit priset tre gånger stannar priset för gott hos den klubben. 
Nytt pris inköps och bekostas av klubbarna enligt ett rullande schema. 
 
Kontaktpersoner:  
Sorunda Båtklubb, Kenneth Larsson 070-634 2501 eller Erik Backlund 070-
086 0793 



 
Bansträckningen, se även skiss: 
• Start och mål ost Arkholmen. 
• Gå syd om sydmärket väst om Ekskär 
• Syd om Kråkskärs kummel 
• Syd om ön Gårdklubb 
• Norr om rödpricken syd om Lindholmarna 
• Norr om grön prick vid Pipskärs grund. 
 
Fri väg gäller där inget annat är sagt. Skissen nedan anger endast en 
ungefärlig färdväg. 
 

 


