
 
 

 

ÅSS Sailing Center 

Regler för nyttjande av J/70-båtar vid tävling och träning 2021 

 

Att låna båt till regatta (fleet race) 

Team som lånar båt till fleet race-regatta ska segla för ÅSS. 

Team som är intresserade av att delta i en regatta ska bestå av fyra namngivna personer där 

samtliga är medlemmar i ÅSS Sailing Center. 

Om ett team efter anmälan vill byta ut besättningsmedlem kan maximalt två personer i det 

anmälda teamet bytas, dock endast mot andra medlemmar i ÅSS Sailing Center.  

Teamet anmäler vilka regattor man vill åka på 2021 - anmälan ska göras senast 31 mars.  

Egna segel ska användas vid dessa regattor. ÅSS har ett segelställ som kan hyras för 300 € per 

regatta. Finns det flera team som vill hyra segelstället gäller att besättningen med yngst 

medelålder får hyra det.  

Team som är anmälda till samma regatta bör sinsemellan komma överens om vilken båt 

respektive team tar. Om detta inte är möjligt fördelas båtarna genom lottning. Man bör dock 

sträva till att ett team har samma båt hela säsongen.  

Undantag från ovanstående regler är NM/FM den 14-16 maj på ÅSS, där de som anmälde sig 

till regattan i fjol får delta. På grund av tidigare oklara regler om medlemmar i ett team etc. 

fattar ÅSS styrelse beslut om vilka som deltar i NM/FM 2021.  

 

Kval till ligasegling 2021 

Team som deltar i kval till Finska Seglingsligan ska bestå av fyra namngivna personer där 

samtliga är medlemmar i ÅSS Sailing Center. 

Om ett team efter anmälan vill byta ut besättningsmedlem kan maximalt två personer i det 

anmälda teamet bytas, dock endast mot andra medlemmar i ÅSS Sailing Center.  

 

 

 

 



 
 

Kval till Finska Seglingsligan 

Mariehamnsregattan den 16-18 juli fungerar som internt kval till Finska Seglingsligan 2021. 

Det ÅSS-team som placerar sig högst i resultatlistan får segla semifinal i Mariehamn den 20-22 

augusti. Det ÅSS-team som placerar sig näst bäst får segla i den semifinal som avgörs av en 

lottning som görs av Finska Seglingsligan. Detta under förutsättning att ÅSS tilldelas två 

platser i ligan.  

Om team som kvalat in kommer överens om att byta semifinal med varandra går det bra. 

 

Kval till Champions League  

Mariehamnsregattan den 16-18 juli fungerar som internt kval till Champions League 2021. Det 

ÅSS-team som placerar sig högst i resultatlistan på Mariehamnsregattan deltar i Champions 

League. Om det team som vinner kvalet inte vill eller kan delta, går platsen till det team som 

placerat sig näst bäst osv. 

 

 

Tävlingar och Covid-19 

Team som avser att delta i tävling såväl på Åland som nationellt eller internationellt  

ska följa de rekommendationer och restriktioner som ges från myndigheter och 

seglingsklubb där den aktuella tävlingen arrangeras.  

 

 

 

Att låna båt för träning 

Medlemmar i ÅSS Sailing Center får använda båtarna för träning på ÅSS.  

Båt ska alltid återställas till sitt ursprungliga skick efter träning och alla punkter på checklistan 

(som finns i båten) ska kontrolleras. 

Eventuella skador ska åtgärdas omgående och även meddelas till kappseglingschefen. Om 

skadan är av sådan natur att den inte omedelbart går att åtgärda, kontaktas kappseglingschefen 

och en plan görs för att åtgärda skadan.  

Båtarna är försäkrade av ÅSS, men en större skada kan medföra en självrisk på 500 €.  

 

 



 
 

 

Att hyra båt (gäller icke medlemmar i ÅSS Sailing Center)  

Personer som inte är medlemmar i ÅSS Sailing Center kan hyra båt för träning på ÅSS. 

Kostnaden är 250 € per dag och båt. Bokning görs genom att kontakta kappseglingschefen. 

 

Företagsevenemang  

Team som önskar segla med sponsorer är välkomna att göra det mot eventuell fakturering av 

sponsor genom ÅSS och utbetalning mot reseräkning.  

Bokning av båtar ska ske i god tid och får inte påverka centrets fasta program.  

Eventuella skador som uppstår vid dylika arrangemang står användaren själv för. 


