
 

 
 

 

 
Prel 

Program och Information 
 

 

Torsdag 

Dag Träning (teori + praktik) 

Kväll Taktik och regler 

Kväll Registrering + Säkerhetskontroll 

 

Fredag 

Morgon Registrering + Säkerhetskontroll 

Dag Skepparmöte Sprint 

Dag Tune up Sprinttävling 

Kväll Registrering + Säkerhetskontroll 

Kväll Grillafton. OBK bjuder 

 

Lördag  

Morgon Registrering + Säkerhetskontroll 

Dag Skepparmöte SM och JKLM 

Dag Race 1-4 

Em ev Sponsor race i gästhamnen 

Kväll Svenska Trissjolleförbundets Årsmöte 

Kväll Regattamiddag 

Kväll Prisutdelning Sprinttävlingen 

 

Söndag 

Dag Race 5-7 

Em Ingen start efter kl 15 

Em Ev protestförhandlingar 

Em Prisutdelning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klubben 

Välkommen till Oaxens Båtklubb vid Skanssundet. Skanssundet är beläget vid den nordöstra 

delen av anrika och vackra Mörkö, ca 1 mil söder om Södertälje.  

Vi bor granne med Skansholmens marina, camping och sjökrog.  

 

Boende 
Camping/Vandrarhem Skansholmen 0 km  
Bed and Breakfast Mörkö 6 km (7min)  
Rum på ön Oaxen (Färjeförbindelse) 13km (17min)  
Vandrarhem 22km (23min)  
Hotell Ytterjärna 21km (23min)  
Trosa 27km (28min)  
Södertälje 38km (31min)  
 

Parkering 

Efter avlastning parkeras bilar och kärror på gärdet bakom klubbområdet. 

 

Minilivs/ Bistro/ Sjökrog/ Sjömack (endast bensin och diesel) 

Skansholmens Marina 

http://www.skansholmen.com/ 

 

Livsmedel 

Coop Hölö 16km (16min) 

 

Ankomstregistrering 

Klubbstugan Oaxens BK (morgon/kväll) 

 

Säkerhetskontroll  

Kommer att ske i samband med ankomstregistreringen. 

 

Utrustning enligt Klassregler: 

Paddel 

Öskar/Hink 

Förtamp Dia 8mm, 5m 

Flytkraft i form av flytelement, extra flytankar, flytkuddar eller motsvarande med flytkraft 

minst 55 kg ska vara fast monterade. 

 

Rekomenderat: 

Extra flytkraft i akterluckan och under däck 

Hink 

Mastsäkring 

Rodersäkring 

Tejpa luckor 

 

Alla: Intyga muntligt att jollen flyter vattenfylld. 

 

Lunchpaket 

Beställs hos Skansholmens Sjökrog 

 

Årsmöte och Regattamiddag 

Skansholmens Sjökrog 

http://www.skansholmen.com/
http://bedandbreakfastmorko.se/
http://oaxenbygdegard.se/harbarget-2
http://haknas.vandrarhem.dinstudio.se/
http://www.ytterjarnahotell.se/
http://trosa.com/
http://destinationsodertalje.se/besoka/
http://www.skansholmen.com/


Info om Mörkö 
Mörkö info 
 

 

Sjösättning/upptagning 

 

 
 

 

 

 

 

Banområde 

Himmerfjärden Syd Kärringholmen 

5-10 minuters utsegling 

 

 
 

http://www.morko.se/


 
 

 

 

 

 

 

 
Vi kommer att använda Race Q som officiell app för att följa racen. Självklart är det frivilligt 

att använda detta, men det är en stark rekomendation då det både går att följa tävlingarna 

live i 3D och att det går att titta igenom sitt eget race i efterhand på webben.  

Hur går det till ? 

Du laddar ner appen Race Q på Google play eller App Store, och installerar den i din telefon. 

Stoppa ner telefonen i en plastpåse som du sen tejpar fast på din båt.  

Vi kommer gå igenom hur du får upp din båt på den digitala plattformen när du anmäler dig 

på plats, på Mörkö. 

Det finns inga som helst krav att detta måste appliceras eller användas. Race Q har inget med 

den officiella tidtagningen att göra utan är bara ett sätt att dela och spara data från 

tävlingarna. 

Men det vore kul om alla gjorde det !!! 

http://raceqs.com/ 

 

 

http://raceqs.com/

