Sörmlandscupen är tillbaka!
Efter några år med lite färre aktiva inom jolleseglingen i
Sörmland ser vi på flera håll nu ett uppsving med ett
ökande antal seglare som kommer på klubbens träningar.
Oxelösund har ett stort antal seglare som är aktiva på
tävlingsarenan och även Torshälla/Svearna har några aktiva
tävlingsseglare, medan både t ex Strängnäs och Nyköping
har många nya seglare som börjat under de två senaste
åren men som ännu inte hittat ut på tävlingsarenorna.
Kombinationen av vissa klubbar med aktiva kappseglare och vissa med många nya som ännu inte
börjat kappsegla gör den här säsongen till ett perfekt tillfälle att starta upp Sörmlandscupen igen!
Lokala tävlingar där man på ett naturligt sätt kan samla både de lite nyare seglarna, som kanske för
första gången provar på att tävla i segling, och de mer erfarna som får ett extra tillfälle att kappsegla
utan att behöva resa så långt bort – och som också kan vara en bra förebild för de nya seglarna.
Vi är några klubbar som tillsammans beslutade att dra igång Sörmlandscupen och arrangera
tävlingarna – men vi hoppas förstås att många fler klubbar runt om i Sörmland vill ta chansen att
delta! Den här säsongen har vi tre tävlingar som ingår i Sörmlandscupen:




Söndag 7 augusti: Strängnäs
Söndag 4 september: Nyköping
Söndag 25 september: Torshälla

Mer information om respektive tävling finns på Sailarena och
inbjudningar kommer att läggas upp där inför respektive tävling.
Tävlingarna kommer att genomföras på grön och blå nivå enligt
hur SSF beskriver det på svensksegling.se. Grön nivå innebär att
alla som lärt sig kryssa kan delta och att tränare/coacher kan
hjälpa till och stötta seglarna under varje race. Blå nivå är för de som redan kan kappsegla och
därmed genomför regattan utan aktiv coachning under racen. Huvudfokus för alla tre regattor är
dock att ge ett positivt första intryck av kappsegling och att alla ska känna sig välkomna!
Det vore verkligen kul om din klubb också vill delta! Ju fler klubbar och deltagare vi blir, desto bättre
förutsättningar får vi för att ge alla våra seglare en positiv upplevelse av kappsegling.
Om du har några frågor är du välkommen att kontakta någon av oss som dragit i gång detta.
Kontaktinformationen finner du nedan.
Med hopp om att vi ses på kappseglingsbanorna i sommar,
Jonatan Jiselmark
073-6170669
jolle@strangnassegelsallskap.se
Strängnäs Segelsällskap

Daniel Ekstrand
070-4852673
daniel_ekstrand@yahoo.com
Nyköpings Segelsällskap

Niclas Bjällhage
070-5803770
niclas.bjallhage@columbusglobal.com
Torshälla Segelsällskap

Martina Thorn
070-1451237
martina.thorn@larare.nykoping.se
Oxelösunds Segelsällskap

