
Paketseglingen 
 
Årets paketsegling äger rum den 2 oktober med start kl 1100. 
Det är lördagen veckan före torrsättningen. 
 
Om du tycker att det är jobbigt att masta av så passa på att segla paketseglingen, sedan hjälps vi åt 
att masta av alla som var med. 
Efter målgång förbered avmastningen genom att lossa alla vant och stag förutom de som behövs för 
att hålla masten, så går det fort vid mastkran. 
 
Vi serverar korv efter målgång till deltagarna så man kan stilla hungern framtill regattamiddagen. 
 
Det har ju talats om att förr i tiden körde man med individuellt justerade Lys-tal (sk GYS-tal ’Gäddis 
Yard Stick’). 
Nu inför vi det igen. Jag har ingen aning om hur det räknades förr, men för att börja någonstans 
(detta kommer naturligtvis utvärderas och omprövas och justeras mm) så utgår vi från gällande SRS-
tal med följande ändringar: 
 

• Yachter (eg skeppare) som aldrig har varit med och kappseglat får sänkt SRS-tal med 0,03. 
• Yachter som kommit på någon av de tre sista placeringarna får sänkt SRS-tal enligt: 

o Sista -0,03 
o näst sista -0,02 
o tredjen sist -0,01 

 
• Yachter som placerade sig 1.a, 2.a eller 3.a får höjt SRS-tal enligt 

o 1:an +0,03 
o 2:an +0,02 
o 3:an +0,01 

 
Detta innebär förmodligen att vi kommer få mycket mer dynamiska resultatlistor år från år. 
 
Inför årets Paketsegling har följande yachter och skeppare fått ändringar: 
(Vi utgår från resultatet 2009) 
 
Yachttyp: -nr Yachtnamn: Skeppare: SRS-tal: Ändring: GYS-tal: 

Sveakryssare-3378 Mathilda II Lars Salomonsson 1,17 +0,03 1,20 
M22-88 Colibri Kristina Lundevall 1,07 +0,02 1,09 
SK30-86 Ellen III Patrik Stenberg 1,17 +0,01 1,18 
Folka-1046 Skatten Maria Nordin 0,97 -0,01 0,96 
M22-136 Tallyho Svante Söderlind 1,07 -0,02 1,05 
M22-107 Pepita Jim R Kjellgren 1,07 -0,03 1,04 
 
Om ni har frågor eller synpunkter på det här kontakta gärna mig. 
 
/Kappseglingskommittén 
Mats Byström 
bystrom.mats@gmail.com 
070-515 53 36 


