
Svendborg Amatør Sejlklub  
 

 

Det overordnede program for ØSTERSØ REGATTA 2014 

 

Fredag d. 13. juni kl. 20.00:  

Vi samles i Svendborg Amatør Sejlklubs klubhus, Færgevej 19, hvor vi vil afholde det altid muntre skippermøde med sidste nyt fra 

sejladsledelsen og bekendtgøre en passende magelig vejrmelding for weekenden. I forbindelse med skippermødet udleveres 

sejladsbestemmelser og deltagerlister samt Regatta Standeren, som du skal føre på dit hækstag. 

 
Lørdag d. 14. juni  kl. 06.00  

Svendborg Amatør Sejlklubs Regatta-cafe serverer gratis morgenmad – det vil i år også foregå i klubhuset, så du og dine gaster kan få fyldt 

ballasttanken op inden starten. 

 

Lørdag d. 14. juni  kl. 08.00  

Første start går ud fra Rantzausminde Havn mellem dommertårn og udlagt orange mærke. 

Du skal være særligt opmærksom på din starttid som fremgår af programmet. Der er 10 minutters intervaller mellem hver start – se i øvrigt 

sejladsbestemmelserne for startproceduren. NB! Vær opmærksom på, hvornår du skal starte – det fremgår af løbslisterne! 

 

Lørdag d. 14. juni  senest kl. 18.00  

Du bliver ”truttet” i mål mellem inderste grøn bøje og Schleimünde fyr af dommerkomiteen – Sejladsen afsluttes senest kl. 18.00 hvorefter 

dommerne vil sejle ind til Kappeln med måltagningsskemaerne, så endelig resultatliste kan udarbejdes. 

Skulle du af en eller anden grund udgå – eller ikke have haft ”fart nok i damperen”, så du kan nå at komme frem til tiden – så husk at 

underrette stævneleder Ole Ingemann på +45 29 67 49 18 

 

Lørdag d. 14. juni   kl. 18.50 

Porten til ”die Grillhalle” åbnes for fællesspisning. Sejlklubben har sørget for, at vi har tag over hovedet og at der er borde og bænke således at 

fællesspisningen kan foregå under ordnede forhold. 

NB!! Du skal selv medbringe din egen forplejning og du skal også huske din egen grill!! 

SVA vil dog medbringe enkelte engangsgrill til brug for dem af jer, som skulle have glemt egnet ildsted. 



Svendborg Amatør Sejlklub  
 

 

 

 

   

Lørdag d. 14. juni   kl. 20.00  

Skipsprovianteringsforretningen Prätorius lukker for i dag. Hus selv at medbringe grill, grillkul og drikkevarer til grillfesten og 

præmieuddelingen 

 

Lørdag d. 14. juni   kl. 21.00  

Det store øjeblik for den traditionsrige præmieuddeling. Der er udsat præmie for hver 4. startende båd og præmierne er i år 

”overraskelsespakker” fra Sejlerbutikken, hvor ikke engang arrangørerne kender indholdet... 

 

Lørdag d. 14. juni   kl. 21.30 

Den officielle del af årets Østersø Regatta er slut.  

 

Søndag d. 15. juni   fra kl. 07.30  

Vi har sørget for, at bageren åbner op på havnen, så du kan købe morgenbrød m.m. uden at skulle trave op i byen. Herefter er der fri sejlads 

nordover i en lovet dejlig sydvestlig brise. 

 

Med venlig hilsen 

Sejladsudvalget 

Svendborg Amatør Sejlklub 


