
Västerås Seglarpub – ”Äntligen Seglarmåndag” – Kappseglingsregler!
Måndag 5 maj, kl 18.00, Öster Mälarstrands Krog

Alla seglingsintresserade är varmt välkomna till Västerås Seglarpub - ”Äntligen Seglarmåndag”!

Mingel, mat, dryck och nya kunskaper göra denna måndag värda att boka i kalendern redan idag! 

Tid: Måndag, 5 maj.  kl 18.00 – ca 21.00.     
Plats: OBS! Öster Mälarstrands Krog, Västerås, Östra  Strandtorget 1.
Avgift: 0 kr   
Anmälan: Icke bindande intresseanmälan på http://bit.ly/1fUXT9C . Anmäl dig gärna så att 

restaurangen vet hur många vi blir.  Anmälan tar max 30 sekunder att göra.                       

Mat och dryck finns att köpa på restaurangen till speciella seglarpriser!

Se nästa sida för information om CB 66 segling i Västerås. 

Kappseglingsregler  för kölbåtar – föreläsare Björn Sandberg
Lär dig kappseglingsreglerna till årets tisdagsseglingar och andra kappseglingar! 
Fokus i år kommer att ligga på praktiska regelsituationer som uppkommer på banan. 
Vi kommer speciellt gå igenom reglerna i olika situationer som är vanligt förekommande 
på Tisdagsseglingarna. 
Björn Sandberg är Förbundsdomare på SM-nivå, Direktdomare och Matchracedomare. 

Västmanlands kappseglingsprogram för 2014
Magnus Eriksson, Västmanlands Seglarförbund, kommer presentera upplägget för årets 
Tisdagsseglingar.  All information om segling i Västmanland/Mälaren publiceras löpande 
på www.vastsf.se. 

Västerås Seglarpub – ” Äntligen Seglarmåndag ” genomförs i samarbete med:
www.onedesigncenter.se och http://gastrogate.com/restaurang/ostermalarstrandskrog



CB66 seglingen i Västerås växer ytterligare – nu hela 5 båtar!

Det finns nu hela 5 st privatägda CB66 båtar i Västerås. CB66 seglas ofta på tre personer, men det finns 
även besättningar på två. En begagnad båt från år 2006-2008 kostar ca 100 tkr. I och med att båtarna är 
så nya är de generellt sätt i mycket bra skick. I priset ingår en båttrailer, och båten kan mycket lätt tas 
upp/sjösätts via en vanlig båttrailer med bil, eftersom kölen lätt kan hissas upp. Båten är 6,6 m, väger 
500 kg och har en modern ”Fathead-stor”, självslående fock och gennacker på utdragbart peke. SRS-
talet är  1,178, så det är en snabb båt med tanke på storleken. På undanvindar i ca >6 m/s planar båten 
med gennacker.  Västerås fartrekord på 17 knop innehavs fn av Anders Jacobsson och Mats Sjögren. 
Det är samma båttyp som de senaste åren har använts på SSFs tävling ”Mästarnas Mästare”.

Om ni är intresserade av att provsegla eller vill få mer tips inför köp av en båt är ni välkomna att 
kontakta Björn Sandberg, bjorn.sandberg1@gmail.com, 0706-492367. ”Blocket.se” är bästa platsen att 
söka begagnade båtar, men Björn har kontakter till fler intresserade säljare som inte syns på Blocket. 

Mer information om CB66 finns på http://www.cb66racer.org. Det finns både en nationell serie för 
Sverige med 5 deltävlingar  och en gemensam serie med Danmark med tre seglingar. SM seglas i klassen 
och samlar ca 25 båtar.  Ett träningsläger arrangeras i Västerås 26-27/4 samt en tävling 13-14/9 i 
samband med Höstkroken Inshore Race.

Klipp från Youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=Wbwn3D14Hl4
http://www.youtube.com/watch?v=CrrGuv74n00
http://www.youtube.com/watch?v=bUXP7OYCgVo (hård vind och planing)

Västerås Seglarpub – ” Äntligen Seglarmåndag ” genomförs i samarbete med:


