Östhammars GP mot cancer 2018
Östhammars Segelsällskap tillsammans med Öregrunds Racerklubb
hälsar dig och ditt team välkomna till sportens och årets viktigaste tävling
lördagen den 6 oktober.

Detta är både inbjudan och startbekräftelse.
Övrig info läggs ut på www.öss.se samt www.roslagsloppet.com
Överskottet från tävlingen går till Cancerfonden och Rosa Bandet. Vill någon ha en egen insamling i samband med tävlingen så är det självklart helt okej till tex Barncancerfonden eller
liknande.
Vi har inte riktigt kommit över en halv miljon totalt i insamlade pengar på de första tre åren,
men vi är inte långt ifrån! Från förra årets insamling köpte vi bl.a. fyra stycken textcrawlers
(Östhammars GP mot cancer) för 80.000:- på ”Tillsammans mot cancer”, vilket är Cancerfondens insamlingsgala (sändes 8/1 2018 i TV4).
Som vanligt kan du hjälpa till genom att sälja din navigatörsstol i slutet av dagen till någon
som vill betala för att åka med – dessa pengar går oavkortat till insamlingen. Ange på anmälan om du kan tänka dig att vara med på detta (du behöver låna ut flytväst och hjälm).
Klasser/status: Inbjudan för samtliga rundbane-, aquabike- och offshoreklasser enligt UIM:s
och SVERA:s reglementen.
Depåerna är uppdelade på tre olika ställen. Huvuddepån är belägen utanför Matton Marin
vid Hamnplan i Östhammar. Enklaste vägen dit är att du tar höger i rondellen (om du kommer söderifrån) in i Östhammar och sedan vänster på Rådhusgatan (efter busstationen), kör
sedan rakt ner till Matton Marin.
Classic och K-klassen har depå vid Marinvägen (precis som förra året) och behöver inte
hämta ut besiktningsprotokoll före :-) Här finns både byggbod och toalett.
Depåområdet vid ÖSS-varvet (här kommer Offshore 3X och 3C att husera) har både dusch
och toaletter. Ni använder som vanligt varvets kran för sjösättning. Ytterligare en ramp finns
också här.
Sekretariatet är placerat inne förbi Matton Marins butik längst ut på piren, där ni anmäler
er och löser ev. engångslicenser. Engångslicenser går bra att swisha direkt till SVERA på 123
240 97 20. Om du swishar innan tävlingen, glöm inte bort att ta med underlag för att visa
att du gjort det! Och glöm inte att ta med all dokumentation förifylld! VIKTIGT! Din klubb
måste skriva under din engångslicensansökan!!! Glöm inte heller att göra ”Ren Vinnare”!

Förarmöten sker utanför sekretariatet.
Nattdepå - Det går bra att ställa kvar båtar både mellan fredag och lördag samt lördag och
söndag på inhägnat område.
Webtracking är ett krav för alla (utom GT15 och GT30). Har ni ingen behöver ni använda
hyrappen. Denna kostar 200 :- (eller 200 NOK eller € 20), men webtracking.se låter denna
gå oavkortat till insamlingen. Vill någon av de utländska ekipagen inte använda sin egen mobil, så hör av er innan, så fixar vi det på annat sätt!

Våtdräkt är också krav för alla utom cockpitbåtar samt GT15 samt GT30.
Sjösättning - ramp finns i depån vid Matton Marin, ÖSS varvet samt Marinvägen. Kran finns
vid Matton Marin samt även på ÖSS varvsområde.
För er som vill sjösätta redan på fredagen, så rekommenderar vi Marinvägen, som har en
bra ramp även för stora båtar. Om ni sjösätter vid Marinvägen, gå då direkt ut till farleden
från rampen och inte in mot depån vid Matton Marin, då det är mycket grunt där!!!
Efter sjösättningen finns gott om platser vid ÖSS varvet.
Startförfarande - Alla oavsett klass har masterbåtstart.
För offshore: Avvikelse från § 305: Då fjärden är kort, så kommer masterbåten att ge grön
flagg i princip direkt efter att den vänt upp från picketline! Ca 600 meter till första röda
pricken och sedan ytterligare ca 1 NM till första riktiga rundningen.
Starten kommer att presenteras på förarmötet.
Mat - Sedvanlig depå-korvkiosk finns samt även Sjökrogen och Smått som serverar lättare
lunch och fika under dagen.
Middag kommer att hållas på Sjökrogen. Pris och meny återkommer vi med inom kort.
Anmälan Fyll gärna i er anmälan här: https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSc9X9_LuNPBIPfVFpZIn8P4vIEG3xOKea1lqidbQWL5yrsO6g/viewform?usp=pp_url
Annars skickas den till ÖSS, Box 69, 742 21 Östhammar eller via mail till
oss.kansliet@telia.com senast den 26 september.
Startavgiften är 700 :- och efteranmälan mot 1200 :- (då ingår två rosa mössor). Utländska
deltagare behöver inte betala men är självklart välkomna att bidra ändå. Startavgiften betalas till Plus Giro 29 52 62 – 0 eller swishas på plats.

Priser - minnesplaketter till samtliga tävlande.

Fredag

17-19

Besiktning Alla

Lördag

07-09

Besiktning GT15, GT30 och AquaBike

07-10

Besiktning Offshore

09.30

Förarmöte GT15, GT30 och AquaBike

10-10.45

Träning GT15, GT30 och AquaBike (10 min/klass)

11.00

Långlopp GT15, GT30 och AquaBike (20 min/klass)

12.15-13.15

LUNCH

12.15

Förarmöte Offshore

13.15

Omgång 1: Classic Offshore

14.00

Omgång 2: 3A, 3B, V150, ThunderCat, AquaBike

14.45

Omgång 3: Inb 2 lit, V60

15.30

Omgång 4: 3X, 3C

Ca 16.00

Eskader - platserna säljes för 500 :- / tur
Chans för alla rundbaneåkare som vill köra offshorebanan!

17.00

Prisutdelning

19.00

Middag Sjökrogen

Bana - se bifogade skisser på slutet. Rundbanan hittar ni också här: http://kartor.eniro.se/
m/Yhuql och offshore banan hittar ni här: http://kartor.eniro.se/m/ETqRd.
Träning för offshore - Ni får gärna ligga ute och träna före lunchen, men ni måste ha koll på
vilka bojar rundbana använder i hamnen så ni inte går in i deras bana!!
Banlängd - GT15, GT30 och AquaBike kör 20 minuter + 1 varv.
Offshore: Ett varv räknas som 4,8 NM.
V60 kör 5 varv (24 NM)
Thundercat och AquaBike kör 6 varv (ca 29 NM)
Offshore 3A, 3B, V150, Inb 2 liter och övriga kör 6 varv (ca 29 NM)
Offshore 3X och 3C kör 8 varv (ca 38 NM)
I Classic Offshore kör 25-34 knop 3 varv, 35-44 knop 4 varv och 45-55 knop 5 varv.
Boende Östhammars SKs lägergård (ca 1 km till depån)
Vi har preliminär bokat hela lägergården, så när ni bokar säger ni att ni ska tävla i Östhammars GP mot cancer! Utländska deltagare bor gratis här – max tre personer per team!
Boka (även utländska) på Tel: +46 (0)73-968 14 83
4-bäddsrum för 700 SEK natten (1650 SEK för 12 bäddar/natt = egen lägenhet)
Om ni glömmer sängkläder så finns det att hyra för en billig penning!

Klackskärs camping (bredvid depån)
4-bädds stugor för 500:- natten. Dusch och toa i servicehus (rätt så nära stugorna). Finns
litet kök (och element). Ta med sängkläder (kudde och täcke finns).
Bokas enklast via mail: info@klackskarscamping.se
Mer info på http://klackskarscamping.se/
Johanssons Gårdshotell (ca 500 m till depån)
Tel: +46 (0)70 3618817
http://www.johanssonsgardshotell.se/
Organisation
Tävlingsledare
Bitr tävlingsledare
Besiktningschef
Sekretariat
Depåchef
Depåchef Marinvägen
Depåchef ÖSS varvet
Bevakningsbåtar
Banchef
Tidtagning
Speaker
Räddningsteam
Ambulans
Webtracking
Jury

Pernilla Ingvarsson
Robban Hellman
Ulrik Ingvarsson
Camilla Bohm Coleman
Uffe Jansson
Mikael Matton/Mikael Andersson
Håkan Zettergren
Stefan Matton
Douglas Matton
Mari Stensson
Roger Wiik
Sweden Powerboat Rescue Team
TM:s ambulans (Sjukvårdsansvarig: Jerry Lidberg)
Peter Wahlström
Om det mot förmodan är någon som inte håller med Pillan, så är
Björn Blomquist enväldig jury.

Frågor ställs till Pernilla Ingvarsson på +46 (0)70-345 0173 eller pillan29@gmail.com

Bana OCR
Startplatsen anges på förarmötet. Kör sedan i farleden och se till att ha röda pricken 60°
15'24.7"N 18°23'55.0"E på rätt sida varje gång!!
K1 Boj som rundas i BB-gir
N 60° 14,385´ E 18° 25,283’
K2 Ö öster om Frebbenholm som rundas i BB-gir
N 60° 14,580 E 18° 26,222
Gå sedan norr ut enligt skissen mot nästa boj K3!
Akta 0,7:an vid grönpricken!
K3 Boj som rundas i BB-gir
N 60° 16,277’ E 18° 23,734
K4 Boj som rundas i SB-gir
N 60° 16,109 E 18° 23,457

K5 Boj som rundas i BB-gir
N 60° 16,117 E 18° 23,213
K6 Boj som rundas i SB-gir
N 60° 15,856 E 18° 23,460
K7 Boj som rundas i SB-gir
N 60° 15,618 E 18° 23,359
K8/Varvning som rundas i BB-gir
N 60° 15,573 E 18° 23,369
Målgång - mellan målbojarna efter K7

Bana Rundbana

Picketline = startlinje där
masterbåten hämtar upp

Östhammar

Krutudden
Bra publikplats!
ÖSS varvet

INGO

Matton Marin
Marinvägen

Från rondellen

Rådhusgatan

Anmälan
Östhammars GP mot cancer
2018
Klass: __________________
Tävlingsnr: _____________
Förare: ___________________________________ Födelsedata: _______________
Adress: ______________________________________________________________________
Postnr: _____________________ Postadress: __________________________________
Tel.nr:_______________________________ Mobilnr. ______________________________
Email: ________________________________________________________
Klubb: ______________________________ Lic.nr: __________________________________
Navigatör: _________________________________ Födelsedata: _______________
Klubb: ______________________________ Lic.nr: __________________________________
Båttyp: ______________________________ Motortyp: _____________________________
Båtens färg: __________________________ Mätbrevsnr. _________________________

Jag ställer gärna upp och tar med någon i båten under Eskdern kl 16: _____
Jag försäkrar att jag känner till gällande regler. Jag förbinder mig även att
följa gällande regler och de tilläggsregler som tävlingsledningen utfärdar.
________________________________ den _________/___________ 2018
________________________________________________________
Förarens namnteckning/Målsmans namnteckning

