
Inbjudan 

Roslagsloppet 60 år 

Lördagen den 6 augusti 



 

Allmän information 

 

Första Roslagsloppet startade på midsommardagen från Saltsjöbaden 1962 med 

21 båtar på startlinjen. Sedan dessa har ca 3500 tagit sig i mål.  

I år firar vi 60 års jubileum (även om det 60e Roslagsloppet körs nästa gång) 

 

Fredag 5 augusti 11-16 Besiktning Hundudden, Stockholm 

    17.30 Förarmöte 

Lördag 6 augusti 09 Första start  

    Etapp vila/omtankning/lunch—Väddö kanal— 1,5 timmar 

    18.30 Prisutdelning Festivalområdet 

    19.30 Middag Öregrund (250 :- / pers exkl dryck—betalas i anmälan) 

 

Classic Offshore har möjlighet att besikta i Öregrund på torsdagen i samband med sin utställ-

ning.  

 

Webtracking 

Samtliga deltagande ekipage måste vara uppkopplade mot Webtracking. I anmälan har ni möj-

lighet att betala för appen, men bara för denna tävling. Annars betalar ni direkt till webtracking  

Information finns på www.webtracking.se. Utländska ekipage ombesörjer arrangören med 

webtracking (antingen app på mobil eller enhet).  

 

Varför? I första hand säkerhetsmässigt för att vi ska veta var ni är. I andra hand för att vi under 

tävlingen ska kunna ge bästa möjliga rapporter från banan .  

 

 



Klasser och status 

ÖRK inbjuder speciellt till Classic Offshore. Därtill även samtliga SVEMO, UIM och ÖRK:s off-

shoreklasser samt Pleasure navigation klasser inklusive ThunderCat (ProStock), Aquabike 

(Offshore).  

SM/RM deltävling för gällande klasser.  

I klasser med färre deltagare än 3 ekipage, kan komma att slås ihop med närmast lämpligaste 

klass, vilket meddelas efter anmälningstidens utgång.  

Tävlingen följer UIM:s och SVEMO:s regler samt de regler som tävlingsledningen kan komma att 

utfärda.  

 

Preliminär bana 

Start mellan Fjäderholmarna och Nacka strand. Knopbegränsning i Oxdjupet!  

 

Södra delen 

Bana från Stockholm 

https://kartor.eniro.se/m/Se0RF 62nm 

 

Bana genom Furusund för Classic, K och aquabike 

https://kartor.eniro.se/m/9QIO0 

 

Norra delen 

JetSki - https://kartor.eniro.se/m/hBLvR (ca 28 NM) 

Kort bana - https://kartor.eniro.se/m/NjZ2h  

Lång bana - https://kartor.eniro.se/m/V9FjK   

 

Classic Offshore kan välja att köra etapp 1 eller 2 eller båda. Endast de korta banorna! 

 

 

https://kartor.eniro.se/m/Se0RF%2062nm
https://kartor.eniro.se/m/9QIO0
https://kartor.eniro.se/m/hBLvR
https://kartor.eniro.se/m/NjZ2h
https://kartor.eniro.se/m/V9FjK


Anmälan 

Anmälan görs via SVEMO TA https://ta.svemo.se/Anmalan/14032 

Utländska deltagare behöver också registrera sig i TA systemet https://www.svemo.se/globalassets/

svemo-forbundet/service/svemo-ta/manualer/svemo-ta_manual-16_rider_non-

svemo_register_new_profile__en.pdf  

 

Senast den 1 juli måste du ha anmält dig. Efteranmälan mot 1000:- extra fram till och med 10/7. 

Kommer du inte till start och avanmäler dig senast 5/8 kl. 10.00, så betalar vi tillbaka allt förutom 

anmälningsavgiften på 300:-. 

Off 3J, Classic och ÖRK:s standardklasser betalar totalt 1800 :- och övriga klasser totalt 2500:-.   

 

Nordiska deltagare 

Vi vill särskilt välkomna deltagare från övriga nordiska länder. Ni betalar INGEN startavgift.  

 

Licenser 

Samtliga nationella licenser söks via SVEMO TA.  

 

Övrigt 

Information kommer löpande att läggas ut på hemsidan www.roslagsloppet.com och på Fa-

cebook (https://www.facebook.com/Roslagsloppet-607313589609277/ ). Start PM läggs ut ca två veckor före 

tävlingen.  

 

Frågor om tävlingen kan ställas till kansliet (kontaktinfo på slutet).  

 

Boende 

Kontakta gärna ”Bo & Kajak”. Var dock ute i väldigt god tid!! bokajak@oregrund.nu eller  

+46 (0)70-2805442.. Alternativt för mer information om boende i Öregrund med omnejd, gå in på 

https://www.roslagsen.se   

 

https://ta.svemo.se/Anmalan/14032
https://www.svemo.se/globalassets/svemo-forbundet/service/svemo-ta/manualer/svemo-ta_manual-16_rider_non-svemo_register_new_profile__en.pdf
https://www.svemo.se/globalassets/svemo-forbundet/service/svemo-ta/manualer/svemo-ta_manual-16_rider_non-svemo_register_new_profile__en.pdf
https://www.svemo.se/globalassets/svemo-forbundet/service/svemo-ta/manualer/svemo-ta_manual-16_rider_non-svemo_register_new_profile__en.pdf
https://www.facebook.com/Roslagsloppet-607313589609277/


• Båtveckan startar upp 30/7—På scen: Blyga Läppar 

• Familjedagen 31/7—På scen: Klara Hammarström 

• Classic Offshore dagen 2/8 —Utställning, Båtluckeloppis, medåkning m.m. 

• VM i 3B och 3J startar 2/8 — Race 1 kl 15.30 

På scen: Molly Sandén 

• Öppet Hav 3/8 — prova på Norra delen för Roslagsloppet i valfri båt. Start från Grissle-

hamn (gratis för startande i Roslagsloppet - dock tillkommer mat om ni vill vara med på 

lunch och middag) 

• VM i 3J 3/8— Race 2 kl.  15.00 

På scen: Markoolio med Farbror Fläsk 

• VM i 3B och 3J 4/8— Race 3 Offshore 3J 13.00 

    Race 2 Offshore 3B 14.00 

På scen: Smith & Tell 

• ”Full rulle på vattnet”  5/8 - diverse uppvisningar/små race i hamnen.  

På scen: Icona Pop 

• Roslagsloppet 6/8—första start 09.00 

På scen: E-Type 

 

Kontakt information 

ÖRK 

Västergatan 66, 742 42 Öregrund 

www.roslagsloppet.com 

roslagsloppet@gmail.com 

• Följ oss även på Facebook https://www.facebook.com/Roslagsloppet-607313589609277/ 

https://www.facebook.com/Roslagsloppet-607313589609277/

