
                                                                           
 

 INBJUDAN 

THE D DAY 

Dufourdagen i Stockholm 13-14 juni 2015 

”Sandhamn Runt” 

Du som äger eller seglar en Dufour är inbjuden! 
  

 
The D Day Stockholm, 13-14 juni 2015  

 
I år startar vi vid Sandhamn och efter en skön skärgårdssegling kommer vi åter till Sandhamn. 

 

The D Day är en årligen återkommande skojkappsegling/eskadersegling i Stockholm/Stockholms 
skärgård med omnejd där Dufour-ägare samlas, seglar och har trevligt tillsammans.  

 
En kombination av spännande segling och kul team building för alla som har en Dufour-segelbåt.  

 

Ingen anmälningsavgift. 
 

Program 
 

Vi samlas fredag kväll i Sandhamn. Vänligen följ hamnkaptenens förtöjningsinstruktioner och när ni 
anländer meddelar ni att ni tillhör Dufour Yachts. Vi har förbokade platser i gästhamnen se preliminär 

skiss nedan. 

 
Hamnavgift enligt information på KSSS hemsida. 

 
Vill man anlända till Sandhamn lördag morgon går självklart även detta bra men då missar man 

Dufours fredags-barhäng – vi ses i Seglarbaren kl. 19.30! 

 
På lördag morgon går starten enbart några hundra meter utanför Sandhamns gästhamn. Vi kommer 

ha två klasser (se nedan).  

Vi seglar genom en som vanligt underskön Stockholmsskärgård och går i mål i Sandhamn. 

När vi väl lagt till i Sandhamn gästhamn blir det tid att träffas - ”after sail” på Sea Club (vid poolen). 

 
Därefter är tanken att vi alla käkar på Seglarrestaurangen kl. 20.00. Du bokar själv ditt bord med 

hovmästaren på telefonnummer 08-574 504 21 eller via mail hovmastare@sandhamn.com. Säg till att 

ni tillhör Dufour så att vi försöker få all bord så nära varandra som möjligt! 

Se preliminär förtöjningskarta nedan. 
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Start utanför Skanskobb 14 juni/banor och procedurer 

 

På lördag morgon går starten enbart några hundra meter utanför Sandhamns gästhamn. Vi kommer 
ha två klasser. Klass 1 för ”Grand Large” och klass 2 för ”Performance”. Klasserna startar med 10 

minuters mellanrum.  
 

 Var på plats på vattnet utanför Sandhamn senast kl. 09.30. 

 Från och med 09.15 är det kanal 77 på VHF:en vi använder för kommunikation/information till 

båtarna. Om ni inte har någon VHF så är det inte hela världen men försök ha en ombord. 
Direkttelefon till vår båt är 070-222 99 23. Vår anropssignal är SEXR (Skidbladner). 

 Vi på vår båt agerar startfartyg (Dufour 45 med namnet Skidbladner, Dufour-flagga i riggen). 

 Startlinjen är en tänkt linje mellan vår båt och Skanskobbs starttribun enligt sjökort nedan. 

 Lång ljudsignal 09.45 (innebär 5 minuter alternativt 15 minuter kvar till start) 

 Lång ljudsignal 09.50 (start Klass 1) 

 Upprepade korta ljudsignaler 10.00 (start Klass 2) 

 Övrig eventuell startinformation ges via VHF på kanal 77 (ha radion påslagen med hög volym i 

sittbrunnen) 

 
Tänk på att visa hänsyn mot varandra i starten och rent allmänt så att vi inte stör eventuell 

yrkestrafik. ”Better safe than sorry” är en god devis. Vi behöver inte stressa för att komma iväg. 
 

Ligg på rätt sida (norr om) om linjen senast 10 minuter före första ljudsignal.  
 

Startriktningen är söderut.  

 
Vad gäller regler i samband med starten och under själva seglingen så är det Sjötrafikföreskrifterna 

som gäller. Alltså inte IYRU:s kappseglingsregler då ju detta inte är en tävling/regatta.  
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Låt sunt förnuft och ”gentlemanship” och ”gentlewomanship” råda. Fokus på styrbord/babord, 

lovart/lä och plats för hinder så blir det lugnt och städat. Skulle det vara som så att det blir lite trångt 

någonstans kan man ju alltid slå på ”plåtgenuan” en liten stund för att undvika eventuella 
kollisioner/andra faror. 

 
Bansträckning: 

Start vid Skanskobb – Väst om Älgkobben –  Väst om Bullerö - Syd om Tre Gubbar – Ost om 

Revengegrundet – Ost om Korsö – Norr om Kroksö – Väst om Sandön – Syd om Löjtnantsknalt – 
Målgång vid Skanskobb 
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Kontakt och Information 

 

Pelle Norberg, Norberg Yachting AB, 0708-12 95 56, pelle.norberg@telia.com 
Anders Almén, Gåshaga Marina/Dufour Yachts, 0707-57 77 87, anders@gashagamarina.se 

 
Anmälan  

 

 Anmäl dig snarast till: pelle.norberg@telia.com, senast 30 maj! 
 

 Ange: Skepparens namn/Dufour-modell/Mobiltelefon/E-mail 
 

 

Välkommen till Sveriges roligaste segelbåtsevent 
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