
ÅSS Sailingcenter båtlån för regattor 2021: 

Alla intresserade team med fyra namngivna personer anmäler vilka regattor de vill åka på 2021, 

anmälan skall göra senast 31 mars. Egna segel skall användas för detta. 

ÅSS har ett segelställ som kan hyras för 300 € per regatta, om det är flera som vill hyra det så är det 

besättningen med yngsta medelåldern som får hyra det. 

Ett team består av fyra personer som medlemmar i ÅSS Sailingcenter, dock skall minst två personer 

ut teamet var med på regattan, dvs två personer kan bytas, dock endast mot medlemmar i 

Sailingcenter. 

Kan team som far på regattor enas om vilken båt de tar så är det ok, i annat fall lottas båtarna. Man 

bör dock sträva till att ett team har samma båt hela säsongen. 

Undantag från ovanstående regel är NM/FM 14-16 maj på ÅSS, där de som anmälde sig till regattan i 

fjol får delta. P g a tidigare oklara regler om team medlemmar etc kommer styrelsen att göra ett 

beslut vilka som deltar i denna regatta. 

Lånar man båt för fleetrace-regatta ska laget segla för ÅSS. 

 

Kval 2021: 

Ett team består av fyra personer som är medlemmar i ÅSS Sailingcenter, dock skall minst två 

personer ut teamet var med på regattan, dvs två personer kan bytas, dock endast mot medlemmar i 

ÅSS Sailingcenter. 

Finska ligans kval  

Mariehamnsregattan fungerar som internkval för finska ligan 2021. Det ÅSS-team som placerar sig 

högst i resultatlistan seglar liga kvalet i Mariehamn 20-22 augusti. Det andra teamet seglar i det kval 

de hamnar beroende på hur dragningen i ligan går. Detta under förutsättning att ÅSS får två platser i 

ligan. Kommer team som kvalat in överens om att byta regatta med varandra går det givetvis bra 

Kval för deltagande i Champions League 2021 

Mariehamnsregattan fungerar som internkval för Champions League 2021. Den ÅSS-team som 

placerar sig högst i resultatlistan på Mariehamnsregattan deltar i Champions, om det team som 

vinner kvalet inte åker, går platsen till nästa team osv. 

 

 

  

 


