
Banbeskrivning:
Startlinje mellan orange flagga på 

startfartyg och boj med orange flagga. 

Följande rundningspunkter tagna i ordning  
definierar ett varv. Rundning sker moturs, 
utom första kryssbojen.

S. Gul tetra, OBS: rundas medurs! 
Det står inget nummer på den gula tetran.

1. Yttersta gröna pricken in mot Tullhuskajen, 
rundas moturs, se infälld bild.

2. Kattskär –Väst om Kattskär, var 
uppmärksam på 2.3 m grundet nordväst om 
Kattskär. 

3. Hovaren - väst om Hovaren.

4. Mot Röd prick nordost Almö Lindö

5. Runda Röd prick nordost Almö lindå

6. Mot Västra holmen

7. Väst om Västra holmen.

8. Mot Grön prick, om sista varvet direkt mot 
mål.

Ovanstående rundningar (1 till 8) repeteras 
om banan ska seglas två varv eller fler. 

Målgång , Mållinjen begränsas av blå flagga på 
målfartyget och  boj med blå flagga. 

Notera att start och mållinjens placering kan 
komma att skilja lite beroende på vindstyrka.

Bana 1: Cruising – Sydväst 
OBS: Skissen får ej användas 
för sjönavigering. 
Handelssjöfart (och 
vikingaskepp) kan 
förekomma inom 
banområdet. Dessa ska 
alltid lämnas företräde.
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Banbeskrivning:
Startlinje mellan orange flagga på 

startfartyg och boj med orange flagga. 

Följande rundningspunkter tagna i ordning  
definierar ett varv. Rundning sker moturs, 
utom första kryssbojen.

S. Gul tetra, OBS: rundas medurs! 
Det står inget nummer på den gula tetran.

1. Yttersta gröna pricken in mot Tullhuskajen, 
rundas moturs, se infälld bild.

2. Kattskär –Väst om Kattskär, var 
uppmärksam på 2.3 m grundet nordväst om 
Kattskär. 

3. Hovaren - väst om Hovaren.

4. Mot Röd prick nordost Almö Lindö

5. Runda Röd prick nordost Almö lindå

6. Mot Västra holmen

7. Väst om Västra holmen.

8. Mot Gul tetra, om sista varvet direkt mot 
mål.

Ovanstående rundningar (1 till 8) repeteras 
om banan ska seglas två varv eller fler. 

Målgång , Mållinjen begränsas av blå flagga på 
målfartyget och  boj med blå flagga. 

Notera att start och mållinjens placering kan 
komma att skilja lite beroende på vindstyrka.

Bana 2: Cruising – Nordväst 
OBS: Skissen får ej användas 
för sjönavigering. 
Handelssjöfart (och 
vikingaskepp) kan 
förekomma inom 
banområdet. Dessa ska 
alltid lämnas företräde.
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Bana 3: Cruising – Nordost 
OBS: Skissen får ej användas 
för sjönavigering. 
Handelssjöfart (och 
vikingaskepp) kan 
förekomma inom 
banområdet. Dessa ska 
alltid lämnas företräde.

Banbeskrivning:
Startlinje mellan orange flagga på 

startfartyg och boj med orange flagga. 

Följande rundningspunkter tagna i ordning  
definierar ett varv. Rundning sker moturs, 
utom första kryssbojen.

S. Gul tetra, OBS: rundas/ passeras moturs! 
Det står inget nummer på den gula tetran.

1. Yttersta gröna pricken in mot Tullhuskajen, 
rundas moturs, se infälld bild.

2. Kattskär –Väst om Kattskär, var 
uppmärksam på 2.3 m grundet nordväst om 
Kattskär. 

3. Hovaren - väst om Hovaren.

4. Mot Röd prick nordost Almö Lindö

5. Runda Röd prick nordost Almö lindå

6. Mot Västra holmen

7. Väst om Västra holmen.

8. Mot Gul tetra, om sista varvet direkt mot 
mål.

Ovanstående rundningar (1 till 8) repeteras 
om banan ska seglas två varv eller fler. 

Målgång , Mållinjen begränsas av blå flagga på 
målfartyget och  boj med blå flagga. 

Notera att start och mållinjens placering kan 
komma att skilja lite beroende på vindstyrka.
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Banbeskrivning:
Startlinje mellan orange flagga på 

startfartyg och boj med orange flagga. 

Följande rundningspunkter tagna i ordning  
definierar ett varv. Rundning sker moturs, 
utom första kryssbojen.

S. Gul tetra, OBS: rundas moturs! 
Det står inget nummer på den gula tetran.

1. Yttersta gröna pricken in mot Tullhuskajen, 
rundas moturs, se infälld bild.

2. Kattskär –Väst om Kattskär, var 
uppmärksam på 2.3 m grundet nordväst om 
Kattskär. 

3. Hovaren - väst om Hovaren.

4. Mot Röd prick nordost Almö Lindö

5. Runda Röd prick nordost Almö lindå

6. Mot Västra holmen

7. Väst om Västra holmen.

8. Mot grön tetra, om sista varvet direkt mot 
mål.

Ovanstående rundningar (1 till 8) repeteras 
om banan ska seglas två varv eller fler. 

Målgång , Mållinjen begränsas av blå flagga på 
målfartyget och  boj med blå flagga. 

Notera att start och mållinjens placering kan 
komma att skilja lite beroende på vindstyrka.

Bana 4: Cruising – Sydost 
OBS: Skissen får ej användas 
för sjönavigering. 
Handelssjöfart (och 
vikingaskepp) kan 
förekomma inom 
banområdet. Dessa ska 
alltid lämnas företräde.
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