
Stockholmskretsen inbjuder Uppsala-Roslagskretsens seglare 
att deltaga i 12-, 24-timmars första helgen i juni!

Första helgen i juni anordnas traditionsenligt SXK 24-timmarsregatta. I år går du i mål den 6 
juni kl. 12 efter att ha seglat 24 timmar non-stop eller 48, 72, 96 eller 120 timmar. 12 
timmarsvarianten seglar du lördagen den 5 juni med start 07.00 och målgång 19.00.
Seglingen går ut på att utnyttja väder och vind för att segla så långt som möjligt under 24-
timmar och komma tillbaka till utgångspunkten i tid. Besättningen kan vara liten (short-
handed) eller stor, precis som du vill. Nöjer du dig med 12-timmars segling kan du segla med
besättning eller vara ensam ombord (single-handed). Vill du, kan du utmana dina vänner och
bekanta och visa att du är den som kommer längst. Vill du inte hårdsegla så kan du välja en 
vacker rutt i skärgården i den ljusa juninatten, lyssna till näktergalar som sjunger eller 
gråsälar som ropar.
Det finns inga synliga funktionärer för seglingen och ingen samling, varken före start eller 
efter målgång.
Du väljer att starta från någon av de fastställda startpunkterna mellan Bråviken och 
Hudiksvall och genomför seglingen genom att runda rundningspunkter och segla sträckor 
som finns beskrivna i 24-timmars Punkt- och Distanstabell. 
Ett bra hjälpmedel är vår egen app 24-timmars som finns för gratis nerladdning. Med appen 
kan du planera seglingen, föra loggbok och skicka in den för att rapportera seglingen.
Alla detaljer om regattan hittar du på webbplatsen 24-timmars.nu. Välj sedan menyvalen 
Seglingsarrangör -> Stockholm.

24-timmars vårregatta vid Östra Svealandskusten och Jungfrukusten.
Första helgen i juni seglar vi traditionsenligt 24-timmars men också 12-timmars och de 
längre perioderna 48 – 120 timmar. 
12-timmars kan seglas single-handed, dvs ensam ombord.
24-timmars och längre kräver minst 2 ombord, familjen eller kompisgänget
Mer information:
Utförlig information finns på https://24-timmars.nu/stockholm/
Datum: 2021-06-05 
Tid 24-timmars: 12.00
Tid 12-timmars: 07.00
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