
Vår/Höst-kvarten - Uppsalakretsens nya 6-timmars bana 
på Ekoln. 
 
Obs! Varje utmärkt banben får seglas högst 2 gånger! 
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Varning för grundet no 
om ön! Håll ut rejält! 

Ingen passage 
O om 
Flässjan! 

Röd prick vid Vreta udd. Passera linje i bäring 90° från  pricken 

på utsidan på högst 10 m avstånd

Koffsan (Gräna Jungfrun) Passera ön så att den hamnar på 

insidan av färdvägen på ett avstånd av högst 100 m! 

Passera en ostlig linje från ostmärket på ett 

avstånd av högst 10 m.
(obs! runda ej kardinalmärket!)..

Gröna pricken Passera pricken så att 
den hamnar på insidan av färdvägen 

på högst 25 m avstånd

Passera en nordlig linje från N-märket 

vid Norsholmen på högst 10 m avstånd! 

(obs! runda ej kardinalmärket!).

Passera en nordlig linje från holmens västra sida på ett 

avstånd av högst 50 m. 

Vänd sedan, viken blir fort grund!

Sanda udde.  Passera en nordlig linje från uddens 

västra punkt. på högst 50 m avstånd.   

Stenholmen. Passera ön så att den hamnar på 
insidan av färdvägen på ett 

avstånd av högst 100 m.

Månskär. Passera en ostlig linje från 
skärets norra punkt på ett

avstånd av högst 25 m.   

Passera en ostlig linje från uddens 

sydligaste punkt på högst 50 m. 

Passera en sydlig linje från hopptornet 

på Wiks brygga på ett avstånd av högst 50 m!  

 ESKs startlinje, starta (passera) mellan yttre flaggan nr 9 (eller kanske en hink) 
och flaggan nära startkuren. 
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 Bra om ni återlämnar det inplastade kortet efter tävlingen (gäller ej lösa A4-kartor!!  

Jägaren (Storgrundet) . Passera holmen så att Jägaren 

hamnar på insidan av färdvägen på högst 100 m avstånd. 

(Obs! se upp för stenen som ligger ost om 

holmen!). 

Kom ihåg:
Passera nära, högst på 10 m avstånd, 

kardinalmärkena f och i samt ledmärket b men på 

rätt sida förstås! Däremot skall ledmärket d passeras 

så att pricken hamnar på insidan av färdvägen (det är 
tillräckligt djupt omkring pricken).


