
6-timmars 2021 i Coronatider

Kvartarna på Ekoln infördes för drygt 20 år sedan, Sexorna på Singöfjärden för drygt ett 
decennium sedan. Idén var att marknadsföra Uppsala-Roslagskretsen och erbjuda seglarna 
en trevlig dag på sjön. Efter gemensam start skedde en samling efter målgången. På 
Bergskär för Singöseglarna, i ESKs klubbhus för Ekolnseglarna. Där kunde man jämföra 
seglingarna, diskutera sommarens utflykter och prata om Uppsala-Roslagskretsens 
verksamhet. Men sedan kom pandemin. Samlingarna efteråt var uteslutna men seglingarna 
försökte vi ändå genomföra med social distans. Starthandlingar hämtades på nätet för 
Sexorna eller utomhus, alternativt i glest besökta klubbstugor vid Skarholmen för Kvartarna. 
Resultatet blev väldigt få deltagare på Singöfjärden men ändå omkring ett dussin på 
Kvartarna, bara en 25 % nedgång från normala siffror.
Coronaepedemin verkar vara utdragen så sannolikt kan vi inte ha några samlingar 2021 
heller. Då faller också behovet av gemensamt ställe för målgången, det viktiga är att man 
startar samtidigt och går i mål vid samma ställe som man startat. För Kvartarna kan man 
förutom vid Skarholmen också starta vid Wiks slott, praktiskt för seglarna i Örsundsbro. För 
seglarna på Singöfjärden är ändringen av större värde. Här finns många seglare i ex. 
Hargshamn, Herräng och Grisslehamn. Tidigare behövde de segla till inloppet till Östhammar
för att starta, en segling som kunde ta någon timma. Efter tävlingen hade de lika lång väg 
hem igen. Nu gör vi om Singösexan så att det skall gå snabbt och vara bekvämt för alla att 
deltaga.
Nya Singösexan har punktmärken som fungerar som lämpliga startmärken nära  Hargshamn,
Herräng och Grisslehamn. Alla startar kl 11 och deltagarna håller reda på tiden själva. 
Resultaten, loggbladen, skickas in per epost och sedan görs en sammanställning för alla 
deltagare oavsett startplats. Så alla deltar i samma tävling trots att start/målplatserna 
varierar. Eftersom starten sker samtidigt vid de olika startplatserna kan man förutsätta att 
vädret är någorlunda likvärdigt för alla så att man kan på ett rimligt sätt jämföra seglarnas 
prestationer. Man seglar ju på samma bana men med olika start/mål platser.
När går seglingarna då 2021?
För Nya Singösexorna, likaväl som för gamla, går evenemangen på lördagar. Detta för att de 
seglare som så önskar skall kunna stanna kvar på Bergskär och sedan segla hem kommande 
söndag.
För Singösexorna 2021 gäller lördag 19 juni och 28 augusti med start kl 11 båda dagarna.
På Ekoln går Kvartarna av hävd på söndagar, 13 juni respektive 29 augusti med start kl 10.
Mycket välkomna till sommarens seglingar, speciellt ni seglare i Örsundsbro, Herräng, 
Grisslehamn. Hargshamn m. fl.!
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