
ÖREGRUNDS RACERKLUBB 

i samarbete med  

RBR & SBRC 

hälsar alla välkomna till det  

55:e Roslagsloppet 

5 augusti 2017 

De)a är även inbjudan till offshoretävlingen den  

3 augusti för de internationella klasserna samt V60 i 

Öregrund (se sista sidan) 



Allmän information 

Fredag 4 augusti Besiktning i Norrtälje 11-16  

    Förarmöte 18.00 i Norrtälje 

Exakt lokalisation för besiktning och förarmöte återkommer senast i startbekräftelsen.  

Lördag 5 augusti Första start 09.00 (Allemansklassen—föråkare), Gräddö 

    Första start övriga klasser 10.00, Gräddö 

    Första målgång ca 13.40 i Öregrund 

    Prisutdelning (1:a, 2:a, 3:a i kändisklasssen samt totalsegraren)  

    - snarast 

    Prisutdelning 18.00 i Festivalområdet 

    Middag Öregrund 19.00 i Festivalområdet 

 

Varje ekipage kommer a6 få sin egen besiktningstid vilket kommer framgå av startbekräftelsen. 

Ni som deltar i offshoretävlingen på torsdagen den 3 augusti, behöver inte vara med på säker-

hetsbesiktningen på fredagen i Norrtälje.  

 

Samtliga deltagande ekipage måste vara uppkopplade mot Webbtracking. I anmälan har ni 

möjlighet a6 betala för appen, antingen för en tävling eller hela säsongen. Information finns på 

www.webtracking.se. Utländska ekipage ombesörjer arrangören med webtracking (antingen 

app på mobil eller enhet).  

 

Varför transponder? I första hand säkerhetsmässigt för a6 vi ska veta var ni är och om ni 

plötsligt får stopp. I andra hand för a6 vi under tävlingen ska kunna ge bästa möjliga rapporter 

från banan via bl.a. webb-radio.  



Klasser och status 

ÖRK inbjuder speciellt till Classic Offshore. Därtill även samtliga SVERA, UIM och ÖRK:s offsho-

reklasser inklusive ThunderCat (ProStock), Aquabike (Open) samt UIM:s RIB Open. SM/RM del-

tävling för gällande klasser. Inbjudan övriga. Allemansklassen är inbjuden a6 köra som föråkare. 

 

I klasser med färre deltagare än 5 ekipage, kan komma a6 slås ihop med närmast lämpligaste 

klass, vilket meddelas efter anmälningstidens utgång.  

 

Tävlingen följer UIM:s och SVERA:s regler samt de regler som tävlingsledningen kan komma a6 

utfärda.  

Preliminär bana 

Sjösä6ningplats med kran lördag morgon är som förra året Kapellskärs hamn. Endast Kändis-

klass, JetSki och ThunderCat tillåts sjösä6a i Gräddö.  

Starten går från BjörköGärden mot Järnberget (Gräddö). Omstart vid Tomta brygga efter trans-

port och tankning i Väddö kanal. Mål som vanligt i Öregrund.  

Här hi6ar ni länkar till banorna (översikter), men observera a6 det är startbekräftelsen som gäl-

ler! 

Södra delen:  

JetSki - h6ps://kartor.eniro.se/m/vjUng 

Kort bana - h6ps://kartor.eniro.se/m/v1enB 

Lång bana - h6ps://kartor.eniro.se/m/FevXU 

Norra delen: 

JetSki - h6ps://kartor.eniro.se/m/ny4Jv 

Kort bana - h6ps://kartor.eniro.se/m/DcrgX  

Lång bana - h6ps://kartor.eniro.se/m/J3KS9 

 

Classic Offshore kör både södra och norra delen och endast de korta banorna.  



Anmälan 

 

Anmälan gör du via nätet h6p://dinkurs.se/44681 

Länken finner du även på hemsidan. Betalning sker i samband med din anmälan via internet.  

Via denna länk hi6ar du alla som anmält sig: h6ps://dinkurs.se/users/standard/client_list.asp?

event_key=jEHXFmbWLlJtCKEn 

 

Anmälan till middagen görs via denna länk: h6p://dinkurs.se/46102 OBS! Max 130 platser. Pris 

per 3-rä6ers kuvert (exl dryck) är 150 :-. Barn får gärna följa med, men alla under 18 år måste 

lämna festivalområdet senast kl. 22.00. Utländska deltagare har två middag per ekipage som vi 

bjuder på. Meddela oss så snart som möjligt via mail om ni vill ny6ja dessa, tex i samband med 

er anmälan.  

 

Fjolårets klassvinnare har gratis startavgift. Hör av er på mail så lägger vi in er anmälan!  

 

Senast den 1 juli måste du ha anmält dig. Dock så går det a) anmäla sig fram till den 15 juli, men 

då kommer du inte med i startlistan! Kommer du inte till start och meddelar de6a senast vid 

besiktningen på roslagsloppet@gmail.com eller till sekretariatet, så betalar vi tillbaka avgiften för-

utom anmälningsavgiften på 300:-. V60, Classic och ÖRK:s standardklasser betalar totalt 1500 :- 

och övriga klasser totalt 2000:-.   

 

Observera a6 det är föraren som anmäler sig till tävlingen. Denne får byta båt, klass mm. men 

kan inte överlåta båten till annan som inte är anmäld som förare. 

 

Nordiska deltagare 

 

Vi vill särskilt välkomna deltagare från övriga nordiska länder. Ni betalar INGEN startavgift och 

vi bjuder på två middagar per ekipage. Anmäl er direkt till vårt kansli via mail! Se kontakt upp-

gifter på slutet.  



Övrigt 

 

I depåerna i Norrtälje samt Öregrund är det inte tillåtet a6 röka. Böter på 500:-!  

 

Flertalet båtar kommer också a6 ta upp inne i Öregrund. Allt de6a är för publikens skull - så ha 

överseende med a6 de6a kommer a6 kunna ta tid!  

 

Information kommer löpande a6 läggas ut på hemsidan www.roslagsloppet.com. Startbekräftel-

sen läggs ut ca två veckor före tävlingen.  

 

Frågor om tävlingen kan ställas till kansliet (kontaktinfo på slutet).  

Boende 

 

Kontakta gärna  ”Bo & Kajak”. Var dock ute i väldigt god tid!! bokajak@oregrund.nu eller  

+46 (0)70-2805442.. Alterna�vt för mer information om boende i Öregrund med omnejd, gå in på 

h6p://www.svetur.se/sv/Roslagen/  

Engångslicenser 

 

Om engångslicensen är sökt och betald till ÖRK före tävling så är kostnaden som 700 kr 

(betalning går a6 göra i anmälan). Vid administration på plats är kostnaden 800 kr.  



Båtveckan i Öregrund 

 

• Familjedag söndag 30/7 med underhållning, åka med i en racerbåt, godisregn och mycket 

mer. Lisa Ajax uppträder på scen. Östra Upplands Badkarsrace del 1.  

• Båtorientering tisdag 1/8 

• Öppet Hav onsdag 2/8 — prova på norra bandelen i valfri båt. Start från Grisslehamn 

(gratis för startande i Roslagsloppet - dock tillkommer mat om ni vill vara med på lunch 

och middag) 

• Båtveckan Open - Offshorerace i Öregrunds grepen torsdag 3/8 (se inbjudan sista sidan) 

• Marknad (lördag) 

• Tivoli (hela veckan) 

• MatchRace (Badkar (söndag & torsdag), JetSki (onsdag), Skiboats (fredag))  

• Festivaltält med musikunderhållning och servering (Stiftelsen, Vigland, Li6le Jinder m.fl.) 

Kontakt information 

ÖRK 

Västergatan 66, 742 42 Öregrund 

www.roslagsloppet.com 

roslagsloppet@gmail.com 

Följ oss även på Facebook www.facebook.com/oregrundsracerklubb 



Båtveckan Open - Offshore tävling i Öregrunds Grepen 

Torsdag 3/8 

Inbjudna klasser är V60, Offshore 3A, 3B, V150, 3X och 3C.  

Endast inbjudningstävling och banan körs i Öregrunds Grepen som en publikvänlig bana. Ca 40 

NM för V60 och Ca 60 NM för övriga. Tävlingarna körs enligt UIM och SVERA:s regler. StartPM 

går ut samtidigt som för Roslagsloppet. Banan kan ni se här: h6ps://kartor.eniro.se/m/G6DCP 

 

Tidplan:  

Anmälan görs på samma länk som till Roslagsloppet: h6p://dinkurs.se/44681 Tävlingen kostar 

lika mycket som Roslagsloppet, men åker ni Roslagsloppet också, så kostar den senare endast 

500 :-. Tänk dock på a6 ni behöver webtracking till båda tävlingarna! Behöver ni engångslicens, 

så behöver ni lösa en per tävling!  

 

Som vanligt betalar inte utländska ekipage någon startavgift! Anmälan till middagen görs här: 

h6p://dinkurs.se/46107 

 

Efterbesiktning av båtarna är samma som säkerhetsbesiktningen för Roslagsloppet, vilket inne-

bär a6 ni inte måste stå med båtarna i Norrtälje på fredagen. Dock så får ni inte glömma förarmö-

tet!  

 

Välkomna a) njuta lite extra av Öregrund och Båtveckan!  

Onsdag    

15-17 Säkerhetsbesiktning (i Öregrund)   

Torsdag    

09-11 Säkerhetsbesiktning (Grepen Marin) 15.00 Andra start (V150, 3X och 3C) 

12.00 Förarmöte (Grepen Marin) 16.30 Prisutdelning (Fes�valområdet) 

14.00 Första start (V60, 3A och 3B) 18.30 Middag (Fes�valområdet) 


