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INBJUDAN 
 

NSS-motorbåtskommitté hälsar Dig hjärtligt välkommen till  

2015-års upplaga av Nynäs Offshore Race. 
 
 
 
 

Datum: Tävlingen äger rum den 14 och 15 augusti 2015 

 

Plats Nynäshamns Segelsällskap Strandvägen 26 

 

Inbjudna klasser: Samtliga av UIM och SVERA sanktionerade offshore 

 klasser samt Thundercat och Vattenskoter Offshore. Vid 

 färre än tre  anmälda i en klass, kan överflyttning till 

 annan klass komma att ske. 

 

Mästerskap: NordisktMästerskap i V-300  

  SM/RM i samtliga mästerskapsklasser utom, 3A och 3B 

 inbjudan (EM i England) och  UL-Cup.  

  Thundercat och Vattenskoter Offshore endast lördag. 

 

Bana: Varvslinga på Gårdsfjärden-Mysingen. Sjökort Nr 6171 

 

Start: Masterbåtstart enligt UIM §305. 

   

Sjösättning: Med kran eller ramp. 

 

Regler: UIMs och SVERAS regler samt SVERAs 

 standardbåtsreglemente. 

  Kranlyft av båt får endast genomföras med lyftstroppar 

 som är godkända vid säkerhetsbesiktningen. 

 

Reklam: Arrangören förbehåller sig rätten att placera reklam på de 

 tävlande båtarna. 

 

Tidsplan: Anmälan och besiktning från kl 1200 fredagen den 14 

 augusti. 

 

Mat och dryck: Mat och dryck kommer att finnas i klubbhuset. 
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Anmälan: Anmälningsblankett från hemsidan mailas till 

 info@nynasoffshore.se  senast den 5 augusti. 

  När anmälan och betalning är NSS tillhanda presenteras 

 ekipaget på hemsidan som deltagare. 

 

Anmälningsavgift: V50, Classic och Vattenskoter 700:- övriga 1100:- per 

 dag/tävling. Tävlande som vann sin klass 2014 har en fri 

 start. 

  I startavgiften ingår matbiljett. Sista betalningsdag 5 

 augusti 2015. 

 

Efteranmälan:  Efteranmälan, dvs. anmälan efter den 5 augusti, kostar 

 500 kronor utöver anmälningsavgiften. 

 

Avanmälan: Avanmälan kan göras fram till tävlingsdagen, men 

 anmälningsavgiften betalas endast ut i sin helhet om 

 avanmälan görs senast den 9 augusti. Vid avanmälan 

 efter den 9 augusti betalas ingen anmälningsavgift 

 tillbaks. 

 

Engångslicens: Ansökan om engångslicens skall vara NSS tillhanda 

 senast den 9 augusti 2015. Kunskapskraven är desamma 

 som för ordinarie licens. 

 

Startbekräftelse: Skickas via mail ca en vecka före tävling och presenteras 

 på hemsidan. 

 

Boende: Skärgårds Hotellet Nynäshamn. 

  Specialpris (900:-Dr, 700:-Er) vid bokning direkt på tel. 

 08 52011120 Tala om att det gäller Nynäs Offshore. 

 

Upplysningar: Anders Söderlund  070 5120260 

  Björn Lind 070 2200666 

  Mail: info@nynasoffshore.se 

  Hemsida: www.nynasoffshore.se 
 

http://www.nynasoffshore.se/

