
 

 

Välkommen till Sotepokalen! 
Nedan finns lite extra information, karta och Covid-anpassningar. Läs noggrann och försök undvika 
trängsel.  

Ankomst och parkering: 
Avlastning sker på Gåsholmen och båtarna rullas gärna till Lilla Gåsholmens hamnplan. Det finns 
särskilda platser reserverade för avlastning av båtar och ev lämna vagn/släppkärra.  

Parkeringen hänvisas till Gåsholmens lediga platser eller andra P-platser nära hamnen. Se länken. 
Flera platser är avgiftsfria men dem tar slut ganska snart på dagen.  

https://sotenas.se/sidor/snabbikoner/kartportal/parkering.4.7d58828b16a950099736e6dd.html 

 

Registrering:  
Registreringen sker senast kl 9:00 i Sailarena genom att alla uppgifter är uppdaterade, inkl segelnr du 
ska segla med.  Registrera dig gärna dagen innan regattan.  

Efter registrering kommer endast en person per deltagare/klubb förbi expeditionen vid klubbhuset 
för att få dekalen och ev annan info. Håll avstånd! 

Expeditionen för Optimist och Zoom: kl 8:30-9:45 

Expeditionen för Laser är öppen kl 11:30-13:00. Registreringen senast kl 11:00. 

Registrering för Optimist C sker senast kl 8 genom e-post till sotepokalen@sfss.se.  

 

Rormansmöte: 
Information om dagen sker digitalt och en länk kommer att finnas på www.sfss.se senast kl 9. 
Eventuellt tidigare. 

Om du har specifika frågor kring regler mm kan du ringa Seglingsledningen, eller fånga oss på planen.  

Vid fler än 3 deltagande Optimist C öppnas regattan. Enklare rormasnmöte ca kl 9:30.  

Tid på vattnet 
Opti A+B och Zoom8 

Banan ligger nära bryggan med mycket kort inseglingstid. Vi ber deltagarna att använda 
sjösättningsramperna A och B i skissen och undvik trängsel vid bryggorna.  

3 seglingar är planerade. Ca 25 min varje segling. Ingen längre paus mellan seglingarna. 

 10:25 tidigaste varningssignal 
 12:30 ingen varningssignal efter denna tid. 

Efter upptagning av båtar rekommenderas att spridda ut er och beakta status på Laserna.  

 

 



 

 

Laser Radial + Standard 

Banan är nära land. Sjösättning sker på samma ramper som optimisterna. Vi ber er anpassa 
sjösättningstid så att antingen optimisterna är på land eller dem seglar fortfarande. Detta kommer 
att bero på vinden. Rekommendation: sjösättning för laser behöver inte vara tidigare än ca 13:20.  

Optimist C  

Vid minst 3 deltagare öppnas regattan. Första start ca kl 10:40. Kortare bana i mån av möjlighet på 
egen bana. 

Prisutdelning 
Vi kallar klasserna separat för prisutdelningen. Vi gärna ser till att alla kan se vinnarna men endast 
deltagarna får vara i närheten för att undvika trängsel. Sker ev på klipporna. 

Stödbåtar: 
Sjösättning av coachbåtar kan göras i ramperna markerade på kartan (1 och 2). Respektera ev 
barnens sjösättning/upptagning vid användning av rampen på Gåsholmen. 

Miljö: 
Observera att i anslutning till huset finns sopsortering. Be er använda rätt kärl för att spara på miljön 
och arbete. 

Tävlingen på förmiddagen är mycket nära land. Så överväg om coachbåten behövs under hela dagen.  

 
Toaletter: 
I klubbhuset finns 2 st toaletter, en i varje våning. Köa utomhus. Flera toaletter finns på Lähälla. 

Tyvärr ber vi deltagarna att byta utomhus. Omklädningsrummet används endas om det är 
nödvändigt, men så klart kan man duscha om man har kapsejsat eller fryser. Max 2 pers i taget.  

 

Mat och dricka: 
I år begränsar vi tyvärr matserveringen. Enklare kiosk finns utomhus vid klubbstugan. För ”riktigT mat 
rekommenderar vi utbudet i Hunnebostrand.  

 

 

Vi önskar alla deltagarna lycka till och en bra seglingsdag! 
 

Tävlingsledning, Sotefjordens segelsällskap 

20210701 



 

 

 

A 

B 

2 

1 

SFS 

Toa 

Avlastnings-
område 


