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Sverige
Ordförande | Robert Eriksson
expresseglare@live.se
070-2819151 (Göteborg) SWE 756, 826

Vice-Ordförande | Mats Dahlström
mats.dahlstrom@realcap.se
070-3113603 SWE 2009

Lokala kontaktpersoner
Norrland | Martin Rubing
martin@rubing.se
Hjälmaren | Johan Olsson
0709 - 25 47 55 jol@ep.se
Stockholm | Hugo Oljemark
070-3236060 hugo.oljemark@solvingefeso.com
Bråviken | Vakant
Vänern | Vakant

Kassör | Sebastian Alteryd
sebastian.alteryd@gmail.com
072-2044448 (Stockholm) SWE 272

Tillbehör:
Tillbehör:
Mantågsband
Mantågsband
Spinnbomshölster
Spinnbomshölster
Tygfickor ruff
Tygfickor ruff
Tygfickor förpik
Tygfickor förpik
Bomkapell
Bomkapell
Hamnkapell C-8
Hamnkapell C-8
Hamnkapell DC
Hamnkapell DC

Spinnaker
Spinnaker
VTR-2
VTR-2och
ochVT-7
VT-7

Sekreterare | Erik Gamner
erik.gamner@jernhusen.se
072-7230200 (Göteborg) SWE 2010

Regelansvarig | Arne K Larssen
arne.regatta@gmail.com
SWE 2010
Ungdomsledamot | Anton Svensson
anton.svenneson@gmail.com
076-6119994 SWE 272

Västkusten | Johan Källmark
johan.kallmark@gmail.com
Västervik | Thomas Ragnarsson
070 216 20 75 thomas.ragnarsson@ostkraft.se
Öresund | Vakant
Hanöbukten | Carl Geijer
0739-979910 carl.g.geijer@gmail.com
Mälaren | Vakant
Kalmar | Vakant

Foto: Stefan Falkenberg och Catrin Rydfelt

Sveriges Expresseglare

Fock
Fockmodeller
modeller
GS-1
GS-1och
ochOJ-3
OJ-3

Storsegel
Storsegel
XT-8
XT-8 och
och HO-4
HO-4

Sm-grupp Media | Stefan Falkenberg
stefan.falkenberg@telia.com
070-7947125 (Göteborg)
SWE 826, SWE 2015
Ombud | Ronny Gustavsson
ronny.gustavsson@yahoo.se SWE 305
Webmaster | JDaniel Stenholm
daniel@stenholm.net
070-6305848 (Halmstad)

Ordförande Trond Sverre Forde
trond.sverre.forde@gmail.com
047-48895375

HenrikOttosson
Ottossonhenrik@se.nortsails.com
henrik@se.nortsails.com
Henrik
BjörnÖsterberg
Österbergbjorn@od.nortsails.com
bjorn@od.nortsails.com
Björn

Thomas Nilsson thomas@no.nortsails.com
thomas@no.nortsails.com
Thomas
Peter Westfal peter@dk.nortsails.com
peter@dk.nortsails.com
Peter

www.expresseglare.org
Postgiro 481 23-4
Medlemsavgift 150 kr
Klassbevis 250 kr
SM-klassbevis 700 kr
Sveriges Expresseglare har ca 400 medlemmar,
Norge Express klubb har ca 200 medlemmar och
Danmarks Expressklubb har ca 100 medlemmar.
Tidningen för
Nordens Expresseglare

Norge

www.northsails.se
www.northsails.se

Robert Eriksson
expresseglare@live.se

Ansvarig utgivare | Robert Eriksson
Lugnet 6b 414 68 GÖTEBORG
expresseglare@live.se
Produktion | Tryckalster i GÖTEBORG

Danmark

Formand | Hans Christian Erbs
mail@hcerbs.dk

Annonsförsäljning | Robert Eriksson
Redaktionellt material skickas till
expresspresident@live.se samt expresseglare@live.se
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Info Youngsters

Info Ordförande har ordet

Lidingö runt ombord med Youngsters

Ordförande och vice ordförande har ordet!
Ny hemsida lanserad
www.expresseglare.se Är den nya hemsides adressen!
NEECC
Northern European Express Championship Cup.
I denna cup ingår de nationella mästerskapen i Sverige, Norge, Danmark och Tyskland.
Av de 4 mästerskapen kommer 3 att räknas.
Vi har redan knutit några sponsorer till cupen bland annat Selde’n i Göteborg, detta avtal förser priser till
alla mästerskapen samt cupen! Övriga härliga sponsorer är: Liros, Marinaman, North Sailes, UK syverssen,
Hammars, Båths och Benns.
Styrelse
Är du intresserad av att hjälpa till i Sveriges aktivaste kölbåtsförbund?
I så fall ta kontakt med någon i styrelsen, vi behöver nya ansikten till årsmötet som kommer att hållas
under SM i Marstrand vecka 31
SM 2014
SM kommer att hållas i Marstrand den 1-3/8 2014.
Vi kommer att ha lockpris i form av 1 st spinnaker från ”UK” lottning kommer att hållas i samband med
Sm i Marstrand.
Skall ni segla SM i Marstrand så håll koll på vår hemsida www.expresseglare.se
Där finns information kring boende mm.

Trevlig läsning!
Sveriges Expresseglares ordförande
Robert Eriksson
Sveriges Expresseglares vice ordförande
Mats Dahlström

Dags att betala medlemsavgift
och klassbevis!
Postgiro : 48123-4
Vid inbetalning ange: namn, adress, segelnummer samt
medlemsnummer.
Medlemsavgift ......
150 kr
Klassbevis ............
250 kr
SM-Klassbevis .....
700 kr
SM-Klassbevis = Rabatterat klassbevis för ni som avser
att segla Svenska mästerskapen, dessa 700 kr täcker in
klassbeviset samt 4 besättnings medlemmar under det
SM som följer efter inbetalningen!
Båtägaren uppger via mail till vår medlemsansvarige de
4 personer som vår medlemstidning skall skickas till!
Notera att alla i besättningen skall vara medlemmar
om man avser segla SM vilket vi hoppas att alla har
ambitionen att göra, kolla med din besättning.
4
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Hjälp er sponsor att synas!

Annonsprislista för tidningen X:et 2014
Expressklassen är Sveriges största kölbåtsklass. Tidningen X:et är Sveriges
Expresseglares medlemstidning. Tidningen ges ut 2 ggr per år. Nr 1 till båtmässan
Allt för sjön i STOCKHOLM och nr 2 till Scandinavian Boat Show i STOCKHOLM.
Upplagan är ca. 1 000 ex per utgivningstillfälle. Tidningen distribueras till samtliga
medlemmar i Sveriges, Norges och Danmarks Expressförbund.
Resterande läggs ut i båtklubbar, mässor samt till SM som i år går i Marstrand.
Preliminära utgivningsdatum: X:et
Nr. 1 ute 6 Mars presstop 1 januari. Nr. 2 ute 1 Nov,- Presstopp 10 oktober.
Priser
½ Sida Svart/Vitt (A5) liggande
1750:1 sida Svart/Vitt (A4) stående
3250:½ sida Färg (A5) liggande
3250:1 sida Färg (A4) stående
6000:Vid tecknande av 2 införanden av färdiga annonsers erhålles 10 % rabatt.
Annonsprislista för Webbannonsering på www.expresseglare.nu
Klickbar logotyp med länk		
1000: -*
*(Halva priset om man annonserar i X: et)
Priserna baseras på logotyp med bildstorlek 127x128 pixlar
*Priserna gäller för ett kvartal (2014).
Een sida på vår webb, där ni kan lägga ut erbjudanden/annons.
Helsida.
6000:-** (förutsatt att man annonserar i 2 nr, av X:et )
Helsida.
8500:-** **(priserna gäller för ett år!)
Se länk: http://www.expresseglare.nu/ Express/Page____27561.aspx
Webbmaster på www.expresseglare.nu hjälper till med support och inläggning av
materialet.
OBS!
Annonsen färdigställes av er. X:et har format A4.
För övriga annonsalternativ, samt för mer information och bokning, kontakta Robert
Eriksson expresseglare@live.se, + 46 702819151

Lidingörunt är startskottet för
säsongen vilket även lockar
många seglare. Extra kul var det
för Expressklassen som lyckades samla ihop hela 16 båtar.
Det var en riktig gråmulen dag
samt en svag vind på ca 2 m/s.
Expresserna startade 11:40 och
det var en lite udda start med
inte riktigt halvvind för barbord
vilket gjorde att många valde att
komma in för styrbord för att sedan ta slaget in över linjen. Starten blev lite konstig och grötig
då det var lätt
med vind och
alla ville starta
vid läbojen där
det var mer fördelaktig vind. Vi
på Youngsters
var en av båtarna som drog det
kortaste
stråt
och gjorde en
kraftig inbromsning 30 sek innan startskottet
och det tog lång
tid att komma
tillbaka upp i fart vilket gjorde
att det tog 2 min innan vi korsade startlinjen.
Swe 728 verkade få en riktigt
fin start. Efter starten var det ett
långt kryssben för barbord där
det gällde att ligga på krysstrim
för att försöka minimera till så få
slag som möjligt. Vi var verkligen sist efter start trodde vi men
vi mötte Sheriffen som kom forcerande för motor till startlinjen
och förstod då att de låg sist.

Björn Östberg lyckades ganska
fort segla sig upp i täten och
sätt a tempot. Vi lyckades ta
oss förbi en 3-4 båtar på den
långa barbordsbogen på bara
ren fart och höjd vilket var en
utmaning för vår ordinarie taktiker som fick hoppa in och hålla
i rorkulten för första gången då
vår rorsman var i Nya Zeeland.
När vi rundade Högberga var
det en kryss upp i sundet mellan Nacka och Lidingö där vi

lyckades plocka ytterligare placeringar men vi visste inte hur
många. Sedan när alla rundat
ned på askrike var det en lång
läns som väntade. Det var svårt
att inse hur man skulle gå där då
det var lätta vindar som skiftade
mycket i styrka på olika platser
på fjärden. Det fyllde på lite mer
vind bakifrån vilket resulterade i
att fältet drog ihop sig rejält och
HPI gjorde en riktigt fin sträcka
där och tog in flera hundra meter på oss och många andra båtar.

När klungan kom ner till Sticklinge hittade vi fin vind nära land
och kunde passera klungan
men vi visst att vi låg alldeles
för nära land i risk av ett stiltje
bakom land men vi kunde inte
falla av och komma ut från land
av någon anledning då spinnakern bara fallerade ihop om det
berodde på kass båthantering
eller om det var ett smalt vindstråk som vi låg i har vi ingen
aning om.
Det vi inte visste var att vi
låg 3:a då och
mycket
riktigt
så fastnade vi
i ett totalstiltje
och båt efter båt
bara gled förbi
oss på utsidan.
I detta läge kändes det typ som
att vi gav upp
vilket gjorde att
vi aldrig kom ur
stiltjet och gav i
princip upp då
vi inte riktigt fattade att vi fajtades om tredjeplatsen.
När vi tillsjut började röra på oss
igen kämpade vi oss in i mål på
sista halvvinden och slutade
12:a vilket kändes väldigt underpresterat. VI ser ändå racet
på ett positivt sätt då vi gjorde
en riktigt fin kryss där vi gjorde
många bra taktiska val och passerade många båtar. Ett stort
grattis till björn som dominerade racet.
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Info Ny sponsor

Info Stockholm Cup

STOCHOLM CUP

Marinaman.se
är en ny sponsor till Express-SM
För oss på Marinaman.se är det en självklarhet att satsa på svensk kappsegling. Att kappsegla gör
dig till en bättre seglare och utvecklar gott sjömannaskap och inte minst är det riktigt roligt!
- Eftersom de flesta kappseglingar arrangeras av klubbar på idéell basis, känns det viktigt för oss
att kunna vara med och bidra för att möjliggöra arrangemang där det händer lite mer runtikring seglingarna och med fina prisbord för deltagarna, säger Niklas Borg på Marinaman.se.

Välkomna till årets kappseglingar för Expresser
i Stockholm. Vår ambition är att så många som
möjligt ska deltaga så ofta som möjligt. Vi vill aktivera de redan frälsta, er som har seglat Express
förut och framför allt er yngre som funderar på att
börja kappsegla Sveriges roligaste entypsklass
för kölbåtar.
Kappseglingskalendern ser ut som följande:
10 maj

LIDINGÖ RUNT LSS

17-18 maj SALTSJÖBADSREGATTAN KSSS
14 juni

FINAL I WEDNESDAY SAILORS* 		
EGET ARRANGEMANG

28 juni

ÅF INSHORE RACE KSSS

20-21 sept HÖSTCUPEN KSSS
27-28 sept OKTOBERPOKALEN 				
SUNE CARLSSON

Poängberäkning
Dina 3 bästa regattor för säsongen räknas. Varje
regatta ger lika många poäng som det är deltagare på regattan till den som vinner. Och sedan i fallande skala ned till sista latsen som ger 1 poäng.
Om två båtar hamnar på samma poäng efter alla
regattor avgör placeringen i
Oktoberpokalen placeringen dem emellan.
Dessutom ger Oktoberpokalen dubbla poäng!!!
Första priset i Stockholm Cup är ett avdammat
fint gammalt vandringspris.

Anmälan
Ni anmäler er till respektive kappsegling som vanligt till arrangerande klubb. När det
gäller Sune Carlsson så är det lite osäkert i dagsläget så där kommer mer information
längre fram. Följ oss gärna på Facebook: Stockholm expresseglare

- Vi har tidigare haft ett eget Expressteam med SWE-536 och Expressklassen har en extra charm
med sin bredd med allt från elitseglare till entusiaster. Den passar alla som gillar att segla oavsett
ambitionsnivå, fortsätter Niklas Borg.
Marinaman.se är ett av Sveriges ledande e-handelsföretag inom Båttillbehör och marina märkeskläder. Företaget har lager, kontor och fullsortimentsbutik i Linköping.

Inför varje regatta lägger vi ut en tråd på Facebook där man kan indikera om man avser
att deltaga på nästa regatta. Där kommer vi också lägga ut ställningen löpande i Stockholm Cup
2014. Facebooksidan kan också fungera som
gastbank. Den som saknar gast och den som
saknar båt kan hitta varandra där.
* Wednesday Sailors är en egen aktivitet
( Se separat inbjudan ) som avser fyra
onsdagar ( 14e och 21a maj samt 4e och11e juni
) med finalsegling på lördagen den
14 e juni.
Nu hissar vi seglen!
/ Stockholm Expresseglare
Staffan Hallberg 0708-669700
Facebook: Stockholm Expresseglare

Niklas Borg
marinaman.se Webbutiken för båtälskare
De priser vi ställer upp med:
1 st Garmin Quatix. Seglarklocka med GPS och
fullspäckad med funktionalitet för kappseglaren.
Allt från starttimer, till virituell startlinje och kryssningsguidning. Värde: 3 995:1 par Spinnakerskot. Färdigskalade med greppvänlig 8mm dynemalina med hölje i ena änden
och 5mm skalad dynema i andra pris.
Värde 2 500:1 presentkort på Marinaman.se på 1 000:-.
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Info Jesper ”Jeppe” Bergvall

Info Jesper ”Jeppe” Bergvall

Expressen i mindre format
seglar bra, kan sovas i, inte ovanlig, billig, och en
möjlighet att kunna utvecklas till kappseglare i takt
med att mina tre söner blir större och kanske fattar
tycke för att gasta med farsan. Då var valet enkelt, en
Express skulle det bli. Efter en tids sökande hittade
jag en höstprissatt före detta kappseglad Express i
Stockholm. Som de senaste tio åren bara crusingseglats. Så utrustningen och layouten kan behöva
uppgraderas till ett modernare snitt. Seglen som
bara har ett ”S” istället för ”SWE” tyder på att en ny
garderob är önskvärd.

Jag var fjorton, våren nittonhundraåttio, och stod
i övergången mellan Optimistjolle och E-jolle då jag
för första gången fick se en Albin Express. Jag kom
cyklande ner till uppläggningsplatsen på Vasakajen i
Figeholm, Småland. Den hade kommit dit på natten
med lastbil och placerad på en vagga. Runtomkring
hade klubbens alla seglargubbar samlats. De som
seglade smäckra skärgårdskryssare, trubbiga
Marieholmskostruktioner och mastheadriggade
30-fotare. Samtalen i samlingen var av en tämligen
kritisk karaktär. ”Inget som skulle hålla”, ”första
vågen och skrovet skulle spricka”, ”de fulaste de
sett”, ”bortkastade pengar”... o.s.v. Själv stod jag där
och bara förundrades över hur häftig och nytänkande
den var. Jag kommer ihåg att jag tänkte, äntligen en
kölbåt med jollekonstruktion. Jag har allt sedan dess
haft ett intresserat öga för Expressen.
Åren har nu gått och E-jollen är sedan länge såld
och har ersatts med diverse andra båtar så som
minitonare, oneoff, 606, och nu senast ett uppehåll
på grund av familjeliv.
Men då jag i höstas bestämde att jag ville bli med båt
igen kollade jag runt på marknaden efter något som
8
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Nu då till ett annat intresse jag har, eller rättare sagt
intressen. Jag gillar radiostyrda prylar och jag gillar
automation. Sånt där som ingenjörer håller på med
för att få saker och ting i rörelse. Innan jag hade en
tanke på Express så ville jag bygga en radiostyrd
segelbåt. Eftersom jag då seglade 606:a, som jag
förvisso fortfarande gör, så var idén att göra en
606:a i miniatyr. I samma stund hade jag sett folk
på nätet som gjort hemmabyggda CNC-fräsar där
en hade gjort just ett modellbåtsskrov i sin maskin.
Som automationsprogrammerare och seglare ville
jag inte vara sämre. Två år tog det att samla ihop
delar, tänka, prova, svära, renovera hus och ta hand
om familjelivet, innan maskinen var körklar. I samma
stund hade jag betalat handpeng på Expressen och
något annat än en Express att kopiera i maskinen
va uteslutet. Att förbundet lagt ut ritningarna på
hemsidan förenklade själva ritningsarbetet avsevärt.
Efter en hel del knep & knåp hade jag med hjälp av
ett gratisprogram fått över ritningarna till en CADvariant av Expressen i skala 1:10.

Jag skivade upp CAD-varianten i 19 mm delar
långskepps som jag senare omvandlade till en slags
styrkod för fräsmaskinen. Den laddade jag med
19mm MDF och det tog i genomsnitt ca 45 minuter
för en skiva att bli klar. Lite beroende på storlek.
Fjorton skikt krävdes för att fylla hela brädden och en
massa sågspån att dammsuga. Ungnefär i detta läge
av bygget kontaktades jag av Trond Sverre Førde
från norska förbundet som hade läst mitt lilla inlägg
på forumet som frågade om jag gjorde halvmodeller
av Expresser. Tanken hade slagit mig under tiden min
radiostyrda variant började ta form. Jag tyckte dock
att en halvmodell i skala 1:10 var i största laget för

att sätta upp på väggen i vardagsrummet så jag satte
mig vid datorn igen och skalade ner den till 1:20. Jag
brukar skämtsamt säga att vissa saker måste man ta
hänsyn till något som heter W.A.F. (Wife Acceptance
Factor).
Efter lite mejlande med Trond så beställde han tre
stycken redan innan den första var ur formarna.
I samma veva ringde Robert Eriksson mig och
beställde en. Tack Trond och Robert! Formarna ja.
Det byggsätt jag bestämde mig för var att gjuta dem
i glasfiberarmerad plast, precis som originalet. Att
fräsa en och en i något fint träslag skulle innebära
en hel del tidskrävande arbete och samtidigt litar jag
inte på att min CNC-maskin skulle palla att gå i timtal
i sträck. Ännu i varje fall.
Mitt i utformningen av pluggen så kom julen med
alla sina bestyr och jag som av familjetradition alltid
gjort pepparkakshus kunde ju inte lämna tanken på
att göra en pepparkaksexpress. Så som ett sidospår
i allt Express-konstruerande så blev det fram med
deg, kavel, smörpapper, pinnar, ritningarna och glögg
(till tålamodet). Resultatet blev ganska bra vill jag
säga. Och som en annan mer destruktiv tradition vi
har i familjen att spränga pepparkakshuset vid nyår
med smällare, så gick pepparkaksexpressen också
samma öde till mötes.
Första plattan till halvmodellen gjorde jag av
en spillbit mahognyplyfa jag hade i källaren och
eftersom jag har möjlighet att maskinfräsa så valde
jag att lägga in logga och text på det viset istället för
en graverad skylt. Detta är naturligt vis personligt och
kan väljas bort för den som föredrar att smycka med
en skylt. Man vill ju inte vara omöjlig.
Efter de hittills fyra beställda halvmodellerna återtog
jag arbetet med den radiostyrda Expressen. Där har
jag nu blivit färdig med pluggen till skrovet och skall
börja rita upp däcket för utfräsning. Ett val i detta
är hur detaljerat det skall vara. Om detaljerna skall
vara infrästa i pluggen eller om jag tillverkar dem vid
sidan av och fäster dem dit dem efteråt. Det blir de
närmsta dagarnas huvudbry. Liksom hur jag skall
konstruera rigg och segel.
Som tillägg till min CNC-maskin så har jag nu börjat
bygga en 3D-printer. Kanske gör jag detaljerna i den.
Om tid finnes. Säsongen väntar inte på sig och jag
vill gärna hinna få fullskalan i sjön.
Följ gärna mina projekt på min hemsida.
Jesper ”Jeppe” Bergvall
https://sites.google.com/site/minaprojekt66/
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Info Danmark

Info Danmark

Program for Dansk Mesterskab i Albin
Express i samarbejde med L-23 klubben
ONSDAG 13. AUGUST
Kl. 16.00-18.00
Søsætning af både
Kl. 20.00		
Stævne åbning

Kl. 09.55
Efter sejlads
Kl. 17.00

TORSDAG 14. AUGUST
Kl. 07.00-08.00 Morgenmad og madpakke
smøring for tilmeldte.
Kl. 09.55
L-23 sejler første sejlads.
Tune-up for Albin Express senere på dagen.
Efter sejlads
Mole øl, Pølsebod og stævne		
bar åbner med Live musik.
Kl. 16.00-20.00
Kl. 19.00

Søsætning af både
Fælles spisning, Express sejlerne
bydes velkommen

FREDAG 15. AUGUST
Kl. 07.00
Morgenmad og madpakker for
tilmeldte

Kl. 19.00

Varselsskud for Dagens første sejlads.
Moleøl, Pølsebod og stævnebar
åbner med Live musik.
Konkurrence (Medhjælpere FSKVS.
L23 klubben VS. Express klubben)
Grill aften for tilmeldte.

LØRDAG 16. AUGUST
Kl. 07.30-08.00 Morgenmad og madpakke smøring
for tilmeldte.
Kl. 09.55
Varselsskud for dagens første sejlads.
Efter sejlads
Mole øl, pølsevogn og stævnebar
åbner med Live musik.
Kl. 16.00
Optagning af både efter sidste sejlads
Kl. 19.00
Festmiddag for tilmeldte.
Kl. 20.00
Præmieuddeling
Kl. 20.00-??.?? Dans og Live musik i teltet
SØNDAG 17. AUGUST
Reservedag (tages kun i brug hvis der ikke er
gennemført 4 sejladser lørdag aften)

Nyheder fra Expressklub Danmark
(fra formand – Hans Chr. Erbs)

Sejlsæsonen 2014 er så småt ved at være i gang og
Expressklubberne i Norden ser frem mod den mest
spændende sæson i mange år.
Vi har fra Danmarks synspunkt kunne betragte Expressklubben i Norge blive kæmpe stor på rekordtid.
Denne fremgang, sammen med en masse velvillighed
fra klubberne i både Sverige og Tyskland, begynder
også at vække opsigt i Danmark, hvor andre klubber
har opdaget, at der er ”godt gang i Expressklubben”!
Denne interesse er til dels kommet fra det nye tiltag
NEECC, som alle er meget spændte på at følge udviklingen af. Håbet fra dansk side er, at interessen i
landene omkring os smitter så meget af, at vi får endnu flere aktive både, som har lyst til at deltage i Cuppen.
En håndfuld danske både forventes at deltage i
NEECC 2014, med håb om at kunne følge med de
bedste i Norden. Fremgangen i Danmark, over de sidste par sæsoner, har gjort konkurrencen større i Danmark og der er nu næsten umuligt at forudse, hvem
der trækker sig sejrrigt ud af stævnerne. Eller for den
sags skyld bliver bedste danske båd i et felt. Vi er meget spændt på, om dette også kan mærkes og ses i
NEECC.
10
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En lokal bådbygger i Vejle (Danmark) har renoveret 2
expresser, som skal bruges til skolebåde. I den forbindelse har han lavet en del reservedele, som nu
kan bestilles hos ham. Det drejer sig blandt andet
om teaklister til kahytsnedgang, rorpind, trimgarage,
forhøjet løjgang m.m. Et tiltag vi er glade for og som
helt sikkert gør båden mere attraktiv som brugtbåd.
Det skal være muligt at kunne købe reservedele, for
at holde klassen i gang. En hjemmeside er endnu under opbygning, men skulle du mangle noget lige nu
og her, så kan du kontakte undertegnede på mail@
hcerbs.dk for info.
Programmet for det danske mesterskab er færdigt
og ser ud til at blive den perfekte kombination af højt
konkurrenceniveau og hyggeligt samvær. Vi håber på
et sted mellem 20 og 25 expresser på vandet denne
weekend.
Endeligt program og tilmelding kan findes på Fåborg
Sejlklubs hjemmeside – www.faaborg-sejlklub.dk
OBS – allerede nu kan vi afsløre, at vi arbejder hårdt
på et Dansk Mesterskab i Aarhus i uge 33 - 2015!! Vi
er allerede i gang med planlægningen og det ser ud til
vi skal afholde stævnet sammen med Spækhuggerklubben.

Han har flyt ...

Båten är nämligen försäkrad i Svenska Sjö.
Hos oss får du hjälp snabbt, utan krångel. Vi vet hur det är.
Vi är själva båtägare. Därför ingår också sjöassistans. Och det
finns försäkring för både maskinskada och personskada.
Vill du också ha flyt?
Ring 08 – 541 717 50.
Eller räkna ut din premie på www.svenskasjo.se

Båtägarnas egen försäkring

nr 1-2 2014
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Marstrands Segelsälskap inbjuder till

SM i Express
1- 3 augusti 2014 i Marstrand (preliminär NoR)

2/8 Lördag
Första Start race 10.00
Final RC segling 18.30
Regattamiddag 19:30
(betalas separat)
3/8 Söndag
Första Start race
(Ingen start efter
Prisutdelning
Utlottning Priser

10.00
14.00)
16.00
16.00

6.2 9 kappseglingar är planerade.
7. Kappseglingsområde
7.1 Kappseglingarna genomförs på
Marstrandsfjorden.

1.

Regler

1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de
är definierade i Kappseglingsreglerna
(KSR) och med Appendix S.
1.2 Expressklassens klassregler gäller. Deltagande båtar skall kunna visa
upp giltigt klassbevis.
Alt. 1. Varje besättningsmedlem skall
vara medlem i klassförbundet och båten ska ha betalat sitt klassbevis till
Expressförbundet (kvitto ska uppvisas vid in- registrering).
Alt. 2. Båten kan betala SM-klassbevis
(SEK 700). Detta SM-klassbevis gäller
för alla besättningsmedlemmar under
SM. Kvitto måste uppvisas vid inregistrering.
1.3 Utländska deltagare behöver inte
uppfylla punkt 1.2, Alt 1 eller Alt 2.
1.4 Alla båtar kan komma att, i enlighet med ISAF Regulation 20, föra
reklam vald och tillhandahållen av arrangören.
1.6 En tävlande som lämnat land
ska ha på sig personlig flytutrustning.
Den här re-geln gäller inte vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller
personlig utrust-ning eller när den tävlande befinner sig i hamn eller under
däck. Våtdräkter och torrdräkter är inte
personlig flytutrustning. Detta ändrar
KSR 40 och KSR Ap-pendix S17.2. En
båt som bryter mot den här regeln kan
varnas eller straffas på det sätt som
protestkommittén finner lämpligt.
2. Villkor för att delta
2.1 För att ha rätt att delta i RF:s mästerskapstävlingar skall varje tävlande
uppfylla kraven i ISAF Regulation 19.
12
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Titeln Svensk Mästare kan erövras
endast av den som är svensk medborgare el-ler som har varit bosatt i
Sverige minst sex av de senaste tolv
månaderna innan regattan genomförs.
Vid mästerskapstävling med flera personer i besättningen skall en majoritet
av besättningen (fler än 50 %) uppfylla kraven avseende titeln Svensk
Mästare. Om så är fallet erhåller hela
besättningen titeln Svensk Mästare.
Om tävlingen vinns av någon som inte
uppfyller de kraven, går titeln till den
närmast placerade som uppfyller kraven.
2.2 Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad.
2.3 Tävlande deltar i regattan helt på
egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla. Den arrangerande myndigheten
accepterar inget ansvar för sak- eller
personska-dor som någon råkat ut för
i samband med eller före, under eller
efter tävlingen.
3. Anmälan
3.1 Anmälan görs senast 2014-07-11
till Marstrands Segelsällskap genom
MSS webshop, www.mss-shop.se där
följande uppgifter skall lämnas:
Express segelnummer______________
Rorsman:
Adress:
Telefon:
Mobiltelefon:
E-post:
Klubb:
Försäkringsbolag: Besättning 1 - 4:
3.2 Anmälningsavgiften är 3000 kr
och betalas till Marstrands Segelsällskap genom MSS webshop, www.
mss-shop.se. Vid problem med betalning maila race@marstrandsss.se.

Anmälningsavgift MSS tillhanda senast 2014-07-11 för att anmälan skall
vara giltig.
Anmälningsavgiften inkluderar hamnavgift samt kranlyft.
Efteranmälan kan göras fram till och
med fredag 2014-07-21 mot en efteranmälningsavgift om 3500:-.
4. Besiktningskontroll och registrering
4.1 Alla båtar skall besiktigas enligt
den plan som finns i bil.1 till denna
inbjudan. Det är respektive båts rorsman som är ansvarig för att kontrollen
genomförs på ett korrekt sätt. När besiktningen är klar skall rorsman överlämna ifylld blankett till tävlingsexpeditionen.
4.2 Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen där även Seglingsinstruktioner lämnas ut
5. Seglingsföreskrifter
5.1 Seglingsföreskrifterna lämnas ut i
samband med registreringen.
6. Tidsprogram
6.1 31/7 Torsdag
Besiktningskontroll och
Sjösättning
10.00-18.00
Expedition och registrering 12-20
North Sails Coachning 15.00-17.00
TuneUpp Start
18.00
1/8 Fredag
Besiktningskontroll
och Sjösättning 8.00-09.00
Registrering
8.00-10.00
Rorsmansmöte 09.00
Första start
11.00
Aftersail
18.00
Start RC Race
19.00

7.2 Båtarna skall vara förtöjda vid
pontonbrygga ”H” på Marstrandsön.
Platserna finns disponibla för deltagarna från 31 juli.
8. Banan
8.1 Banan är en kryss-läns-bana
med gate både vid läns- och kryssmärke, sk. X-Gate. Se bil. 2
9. Protester och straff
9.1 Straff enligt KSR 44.1 gäller.
10. Poängberäkning
10.1 Lågpoängsystemet i KSR Appendix A gäller med den avvikelsen att
vid tre eller färre kappseglingar räknas
samtliga.
10.2 Minst 3 kappseglingar ska genomföras för att tävlingen ska räknas
som mästerskap. Om 4 eller fler seglingar genomförs får 1 segling räknas
bort.
11. Priser
11.1 RF:s mästerskapstecken delas
ut in enlighet med Svenska Seglarförbundets Tävlingsreglemente punkt
1.20 till individuell Svensk Mästare och
besättningens klubb samt i miniatyr till
besättningsmedlemmarna eller lagmedlemmarna. Om besättningsmedlemmarna kommer från olika klubbar
delas inte något mäster-skapstecken
ut till besättningens klubb utan bara
miniatyrtecken till besätt-ningsmedlemmarna. Mästerskapstecknen är utförda i förgyllt brons.
För andra respektive tredje bäst placerade seglare/besättning som uppfyller
kra-ven i Svenska Seglarförbundets
Tävlingsreglemente punkt 1.20 utdelas RF-tecken i silver respektive brons.
Mästerskapstecken och mästerskapstitlar får bara delas ut om minst sex

båtar från minst tre olika klubbar och
två distrikt har gått i mål i någon kappsegling i mästerskapet.
11.2 Övriga priser
Delsegling 1 NEECC SM Marstrand
1-3 aug. tillkommande priser
Liros = 8000Kr påse med tampar.
Seldén = 7500Kr konisk spinnakerbom. ”Monterad”
Benns = 4000kr presentkort
North sails = 3500kr Hamnkapell
Båths = sjökläder från Magic Marin
Hammars = 1st Lifesaver
UK syverssen = 2200kr Spinnakerboms påse.
Marinaman = Nyttoprylar till ett värde
av 7000kr
Adidas= kläder för 8000kr till segrarna
12. Övrig information
12.1 Se bil.3

http://www.kungalv.se/Besoksanlaggningar/Marstrands_gasthamn/
Sjösättningsrutin
1/ Båtarna riggas för egen hand med
hjälp av uppställd kran vid infarten till
Marstrand (skyltat).
2/ När klartecken ges körs båten ned
till fiskhamnen och sjösätts (skyltat).
3/ Trailers ställs på parkeringen bakom
Rutgersson.
4/ I samband med riggning/sjösättning
besiktigas båtarna enl. besiktningsplanen.

Tävlingsområde

Datum: 2014-04-09
För information om seglingarna kontakta Claes
Steffenburg, MSS, tel. +46
(0)70 581 67 78

Övrig information
SM2014-ansvarig Expressförbundet
Stefan Falkenberg, +46 (0)70
794 71 25
http://express-sm.se

Regattaexp.

SM brygga

Kranen

Riggning samt parkering av trailers
bakom Rutgersson
Bil.2

Allmän information
- Matpaket (Matig baguette,
0,5 l dricka och bulle - 75kr
(Utan bulle - 65kr)) kan köpas
på Bergs konditori. Beställning helst två dagar i förväg,
eller på morgo-nen/fm dagen
innan via maria.stensjo@hotmail.se , telefon 0303-60096
eller på Bergs.
- Reparationer
h t t p : / / w w w. r i n g e n s v a r v.
com/verkstad/
Inkvarteringsmöjligheter
På Marstrandsön och Koön
finns en rad inkvarteringsmöjlighet.
http://www.vastsverige.
com/sv/marstrand/bo/ alt.
www.marstrand.se
- Skall ni bo i medföljande båt
så kan ni boka hamnplats via
nr 3-4 2013 13
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NORGE : TIDENES EXPRESS-SESONG !!

Mästare
i klassen!
UK Sailmakers Express-segel är de segel på marknaden som är mest allround
och lätta att trimma. Vi har utvecklat Express-segel i drygt 25 år och hela
tiden funnits med i toppstriden. Våra segel ger dig överlägsen
båtfart utan krångel. Bli en mästare du också!
Välkommen till oss!

Vi skriver 28 april og de fleste som ikke allerede har
fått båtene sine på vannet, legger siste hånd på
verket i disse dager. Vi kan se frem mot en historisk
Express-sesong i Norge etter en høst og vinter med
enorm aktivitet på salg/kjøp markedet. Mange nye
har kommet inn i klassen og flere profilerte navn har
funnet veien inn i allerede etablerte lag. Mye av det
er pga den enorme interessen rundt årets NM/NoM
selvsagt, men også fordi flere har fått øynene opp
for hvilken fantastisk kombinasjonsbåt Expressen
faktisk er. Det gledelige faktum at HM Kong Harald
V også har kjøpt egen Express, har nok også virket
som en katalysator for flere å flytte over til Expressen. Det som også er gledelig å se for rekrutteringen
til klassen, er at til tross for etterspørselen har faktisk
ikke prisene på brukte båter steget noe betraktelig.
Båtene omsettes fortsatt for ca 70-100 tusen kroner,
men forskjellen er at de ligger annonsert kun ett par
dager (og i noen tilfeller kun noen timer) før de er
solgt.
Mao er Expressen fortsatt en båt fire, tidligere jolleseilere fint kan ha råd til. Gledelig er det også at den
norske flåten av Expresser rustes opp. Det har i vår
vært en enorm etterspørsel etter kjølmaler i østlandsflåten, og at det har blitt organisert felles innkjøp av
hengere viser at flere vil ut og reise med Expressene
sine. Av 45 preliminært påmeldte båter til SM i Marstrand er 8 norske. Jeg tror det må være ny rekord
på norske båter i ett SM. Ryktene sier at det også
vil være noen norske båter på startlinjen under DM i
Fåborg.
Arbeidet i styret i Norsk Expressklubb er selvsagt
svært preget over at vi har ett gigantisk NM/NoM
foran oss. Dersom vi oppnår det tall vår preliminære
påmeldingsliste forteller oss, nemlig 85 båter, vil vi
i 2014 ha det største NM i kjølbåtseiling i Norge på
25-30 år. Det er en prestasjon det står respekt av, og
den skyldes ene og alene drivkraften til de mange
ildsjelene i Expressmiljøene i Norge. I styret har vi
gjort de første stegene på å bli bedre på sponsing. Til
NM/NoM har vi blitt sponset med to spinnakere (fra
North og Gran) som skal loddes ut blant de påmeldte
under NM-festen, lørdag 25 august. North Sails vil
også kjøre ”din North coach” rett før NM/NoM. For
øvrig jobbes det både hos Norsk Expressklubb og
arrangør Oslo seilforening med å få til dronefilming
under mesterskapet.
Etableringen av det nordiske forbundet, SEA, gjør at
vi i Norsk Expressklubb stadig jobber med å tilpasse
oss de andre Express-nasjonene. Vi er nå inne i
sesong 2 etter bytte av seilnummersystem, og det er
gledelig å se at stadig flere får byttet til sitt nye num-

www.uksyversen.com
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mer (byggenummer) i seilene. Vi vedtok også å følge
det svenske forslaget om å sette en felles vektbegrensing på 385 kg for fire og femmanns besetninger.
Vi håpet at vi også skulle klare få til ett felles klassebevis for alle nasjonene, men dette rakk vi dessverre
ikke få til denne sesongen. Alle våre medlemmer har
derfor fått tilsendt sine klassebeviser iht den gamle
løsningen.
Ett annet ledd i det nordiske samarbeidet er det du
sitter og leser i nå. Xett har siden Expressens barneår
vært svenskenes medlemsblad. Det er nå blitt ett
organ for SEA som alle medlemmer, det være seg i
Sverige, Norge eller Danmark får tilsendt. Det finnes
masse plass i bladet for de som ønsker å annonsere
eller kjenner noen andre som kunne ha nytte av det.
Dersom du er interessert kan du ta kontakt med Robert Eriksson eller undertegnede.
Er du over middels interessert i Expressens historie,
finner du du mange, gamle utgaver på den svenske
expressweben : http://www.expresseglare.se/omexpress/xet-expresseglarnas-tidning/
På vegne av styret i Norsk Expressklubb ønsker jeg
alle en fantastisk seilseong !!
Trond Sverre Førde
Leder
Norsk Expressklubb

Det blir trangt på startlinjen under NM/NoM….som
her under NM 2013 i Bergen.

post@expressklubben.com
nr 1-2 2014
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ØSTLANDET

HORDALAND

ROGALAND

På østlandet startet sesongen 2014 med samling hos
North Sails 21 januar med ca 50 seilhungrige deltakere. Hovedtema var taktikk i starten og båtmekk.
Denne samlingen ble så fulgt opp med en ny samling i mars i KNS’ lokaler. Her var seiling i store felt
hovedtema, samt at det ble iverksatt felleshandel av
hengere på denne samlingen.
I tillegg ble østlandsrankingen satt på disse samlingene, og den består i år av følgende regattaer :

Fra Norsk Expressklubb, sin avdeling rundt Bergen
kan vi glede oss til en viktig nykommer blant de
lokale regattaarangementene. Ran seilforening har
tatt initiativet til å samle Expresser fra regionen til sitt
anlegg i Angelvik utenfor Bergen, og hver onsdag kl
18:30 er det regattatrening på pølsebane med korte
distanser og mange sjanser til å seile godt. Det skal
arrangeres inntil fire seilaser på én kveld så her vil det
blir mange muligheter og situasjoner som expresseilerene kan bryne seg på. For uten Expresser er Ynglinger, Melges 24 og F18 invitert til å seile på samme
banen med egen start.

Etter et møte i klubben i fjor høst, hvor det ble uttrykt
misnøye med det eksisterende tilbudet til Expresser
og små sportsbåter, ble det satt i gang en prosess
for å forandre på dette.
Misnøyen gikk på at vi med små og «trege» båter seiler på samme banen som R36-R40. Det resulterer i
utrolig lange og uinteressante regattaer. Vi diskuterte
og laget et forslag til forbedring av tilbudet. Konkret gikk det ut på å forkorte banene med et ekstra
toppmerke til oss og sende oss avgårde på to korte
regattaer i stedet for en lang.
Etter flere møter med seilforeninger og krets i løpet
av vinteren har vi fått til et opplegg som jeg håper og
tror vil være med på å løfte nivået i Expressfeltet vårt:

•
•
•
•

KM for OAS : 3/6 og 10/6 (Oslo seilforening)
Færderseilasen : 13/6 (KNS)
Hankø Race Week : 25/6 – 29/6 (KNS)
NM/NoM : 24/8 – 26/8 (Oslo seilforening)

Etter seilasene vil det bli debriefing i klubbhuset med
kaffe, vafler og ikke minst visning av tracking for alle
som har skrudd på mobil med den rette appen. For
uten det at RAN Seilforening tilrettelegger for et topp
sportslig opplegg for entypebåter, legger foreningen
til rette for både havneligge og kraning for regattaseilende Expresser (til en pris som ikke koster skjorta).
Videre info om ”RAN Eintypeserie” kan du finne ved å
gå til nettsiden www.ranseil.no.

Årets højdare blir selvsagt NM/NoM, men både Færdern og Hankø Race Week vil dra mange båter. Færderseilasen har hatt en snittdeltakelse på 35 båter de
siste 3 årene, og med alle de nye teamene på østlandet, forventes det en økning i år fra de 22 båtene som
i fjor deltok i Hank Race Week. KM for OAS avholdes
på tirsdager i Oslo seilforening. I fjor var rekorden på
32 båter og trolig blir rekorden slått i år. For utenbys/
utenlandske båter som ønsker matching før NM/NoM, Carl Olav Wickmann
vil tirsdagsregatta i Oslo seilforening den 19 august
Flåtekaptein
være en god tune-up. Dersom tirsdag ikke passer, vil Hordaland
det også bli ett bra Expressfelt onsdag 20 august i
Bundefjorden seilforening.

Stadig flere kjøper henger og drar Expressen ut på landeveien for å nå nye kyster og mesterskap.
16
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Vi får seile to korte race hver onsdag. Stavanger
Seilforening sin nyansatte trener skal være starter og
coach, og det vil bli rullert på å hjelpe han i startbåten. Vi skal ha egen debriefing etter regattaene.
Årets ranking blir som i fjor
•
Sammenlagtresultat Onsdager Vårserie
•
KM (31. mai)
•
Sammenlagtresultat Onsdager høstserie
•
Stavangerseilasen (23. aug)
Resultatene fra regattaene legges inn i Rinderle B
scoring. Dette scoring systemet belønner deltakelse.
Se mer på http://jrsailco.org/public_html/Race_Mgt/
rinderle-b.htm

I Rogaland er det tre lag som har bestilt tilhenger.
Det er flere lag som går med planer om å delta i NM/
NoM. Expressklubben har forhandlet med seilforeningen 1928 og fått til felles slipping og vask av
alle båtene som måtte ønske det. Siste søndag før
høstserien starter. Tidligere har slippen vert forbeholdt medlemmer og utenforstående stiller da langt
bak i køen. Dette er et kjærkomment tilbud da den
nye kranen i Stavanger seilforening krever at båtene
må rigges ned hvis de ikke har senterløft.
Det har også vært tatt kontakt med flere ivrige seilere
i Nordfylket (Haugesund og Karmøy seilforening). Nå
ser det ut som de har klart å få i gang en liten flåte
på 4-5 båter også her. Dette er kjempegøy siden
Expressmiljøet i Rogaland utelukkende har vert i
Stavanger de siste 5-6 årene. Ellers tror jeg samtlige gleder seg til å få båtene på vannet og komme
i gang med seilingen. Det byttes masteføtter, lages
nye rorkulter og båter strippes under vannlinjen for å
få en glattere finish. Oppgradering av flåten fortsetter
også i år.
Arne L. Rise
Flåtekaptein
Rogaland

Mange Expresser får en seriøs ansiktsløftning til sesongen. Mathias Friis og Friistilt har
bygget om dekkslayouten.

nr 1-2 2014
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NORDIC/NORWEGIAN EXPRESS
CHAMPIONSHIP
22-24 AUGUST 2014
OSLO SEILFORENING, OSLO NORWAY
NOTICE OF RACE
1 RULES
1.1 The regatta will be governed by the rules as defined in The
Racing Rules of Sailing, with the prescriptions of the Nordic
Sailing Federation, (abbreviated Nordic SF), Rules for Nordic
Championships, and the sailing instructions.
1.2 If there is a conflict between languages the English text will
take precedence.
2 ADVERTISING
2.1 The ISAF Advertising code Regulation 20 will apply. The
regatta is classified as category C
2.2 Boats may be required to display advertising chosen and
supplied by the organizingauthority.
3 ELIGIBILITY AND ENTRY
3.1 The regatta is open to all boats of the Express class with valid
certificates, and third arty insurance.
3.2 The event is also open for participants from other countries,
provided that they are members of a Sailing Club under the National Sailing Federation. They will be ranked on the total Nordic
result list, but for the Norwegian Championship, only
Norwegian participants will be ranked.
3.3 Eligible boats may enter by completing the interactive entryform on the regattas own home page: http://www.seilmagasinet.
no/regatta?regatta=1405 and paying the requested fee within 1th
august 2014.
3.4 As an “early bird” price a spinnaker will be raffled off among
the participants, and 3 tickets to the lottery will be awarded to
boats registered before 1th May, 2 tickets if registered before 1th
June, and 1 ticket before 1th August.
3.5 Late entries will be accepted with an additional fee of NOK
200, until 15th august 2014
4 FEES
4.1 The entry fee for the regatta is Nok 1800,5 SCHEDULE
5.1 Registration will take place at the Regatta office at Lille
Herbern, Herbernveien 1, 0286 Oslo. Documentation has to be
shown for Sailing license, advertising license (both for Norwegian participants), and insurance.
Thursday 21th august 15.00 - 21.00
Friday 22th august 09.00 – 11.00
5.2 Dates of racing:
22th August. Warning signal 14.00
23th August. Warning signal 11.00
24th August. Warning signal 11.00. There will not be started any
races after 14.30 this last day.
5.3 Number of races: We will stribe for a total of nine races.
6 MEASUREMENTS
6.1 Each boat shall produce a valid measurement certificate.
6.2 Measurement and inspection. Random boats will be measured/controlled parallel to the registration.
Measurement checks and inspections may be made at any time at
the discretion and direction of the Race Committee.
7 SAILING INSTRUCTIONS
7.1 The sailing instructions will be available at registration.
7.2 If there is a conflict between this Notice of Race and the Sailing Instructions, the Sailing Instructions will apply. This change
Rule 63.7
18
nr 1-2 2014

Info Benns
8 VENUE
8.1 Attachment 1 shows the location of the regatta harbours.
8.2 Attachment 2 shows the location of the racing areas.
9 THE COURSES
The courses diagram will follow the sailing instructions.
10 PENALTY SYSTEM
10.1 For the Express class rule 44.1 is changed so that the TwoTurns Penalty is replaced by the One-Turn Penalty.
11 SCORING
11.1 The Low-Point Scoring System of Appendix A will apply.
11.2 Four races must be completed to constitute as a Nordic &
Norwegian Championship.
11.3 When fewer than four races have been completed, a boat’s
series score shall be the total of her race scores.
11.4 When four or more races have been completed, a boat’s series score shall be the total of her race scores excluding her worst
score. However, a minimum of one elimination series shall
always be included.
12 BERTHING
Boats shall be kept in their assigned places while they are in the
harbours.
13 HAUL-OUT RESTRICTIONS
Keelboats shall not be hauled out during the regatta except with
and according to the terms of prior written permission of the race
committee.
14 DIVING EQUIPMENT AND PLASTIC POOLS
Underwater breathing apparatus and plastic pools or their equivalent shall not be used around keelboats between the preparatory
signal of the first race and the end of the regatta.
15 RADIO COMMUNICATION
Except in an emergency, a boat shall neither make radio transmissions while racing nor receive radio communications not
available to all boats. This restriction also applies to mobile
telephones.
16 PRIZES
16.1 Nordic Championship medals in gold, silver and bronze
The Norwegian Sailing Federation: Norwegian Championship
medals in gold, silver and bronze. There will be given prizes to
1/3 of the registered boats.
16.2 A spinnaker will be raffled off among the participants by
Norsk Expressklubb.
16.3 Prize giving ceremony will be at Lille Herbern as soon as
possible after the races on Sunday 24th of august are finished.
17 DISCLAIMER OF LIABILITY
Competitors participate in the regatta entirely at their own risk.
See rule 4, Decision to Race. The organizing authority will not
accept any liability for material damage or personal injury or
death sustained in conjunction with or prior to, during, or after
the regatta.
18 INSURANCE
Each participating boat shall be insured with valid third-party
liability insurance.
19 FURTHER INFORMATION
For further information please contact the organising committee,
post@osloseilforening.no, tel: 91791239 or Alexander Quirk tel:
47915561
20 Launching of boats with crane from boat trailer to sea, can be
done at KNS, Huk Aveny 1. Please contact organising committee
for reservation of time for this in advance.
21 Parking in local nearby roads to Lille Herbern.

Master, riggar
och tillbehör
Benn’s, det självklara valet för express-seglaren
Egen tillverkning av master och bommar till Albin Express.
Vi tillverkar allt i form av rigg, stående och löpande, i vår egen riggverkstad.
Hos oss hittar du reservdelar till Expressen såsom nya mastfötter, flänsdelar, spridare och beslag m.m.
I vår butik i Stockholm, Lännersta träffar du kunnig och hjälpsam personal.
På vår hemsida och webshop har vi en egen sida enbart för Express-seglaren, besök www.benns.se
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Racingställ
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Wirespänningsmätare
Enkel och nog

grann
wirespänningsmätare.
Vant och stag kan
justeras samtidigt som
mätaren sitter kvar på
vantet.

Modell PT 2
5, 6, & 7 mm
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Butik:
Prästkragens Väg 20 · Saltsjö-Boo
Tel 08-556 147 00
Öppettider:
Måndag-Fredag 9-18 · Lördag 10-15
Handla dygnet runt:
www.benns.se
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Föreningsbrev

Returadress: Anna Philqvist
Stengårds väg 27, 434 91 Kungsbacka

Avs: Robert Eriksson
Lugnet 6 B, 414 68 Göteborg

Porto betalt

PERFORMANCE
DYNAMIC
SAFETY
HighTech Yacht Ropes
Made in Germany

DECK HARDWARE
LIROS Skandinavia AB
info@lirosropes.se
www.lirosropes.se
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