
 
Kallelse och anmälan till Finlands Snipe- och Finlands 505 förbunds 

rankingtävlingar den 7-8.6 2014. 
 

Arrangör för tävlingarna är Svarbäck Segelsällskap 
 

Svartbäck SegelSällskap är en trevlig liten segelklubb med nästa 100 år på nacken. Segelklubben är belägen 
i Borgå, vid gränsen till Sibbo. Landsvägen är adressen Spjutsundsvägen 958, Borgå. 

 
Om du kommer sjövägen är koordinaterna 60°15'   25°30'.  SSS hittas även på sjökort NR 17 eller 

småbåtskort sida 622 
 

Restaurangen i SSS är öppen under sommar månaderna och är en idyllisk plats för att slappna av och njuta  
av sommaren speciellt efter en lyckad seglingsdag. Menyn är variationsrik - det finns något för alla. Numret 

till restaurangen är 040 911 2967. 
 

Svarbäck Segelsällskap har utmärkta faciliteter att organisera goda tävlingar. Tävlingsbanorna med stadiga 
vindar kan under alla vindförhållande placeras nära SSS ute på Kalvbäcksfjärden, vilket i nödfall möjliggör 

snabb service av båtarna. Senaste sommar installerades nya endamånsenliga bryggor. Slipen för sjösättning 
av båtar är i gott skick. Parkeringsutrymmena är helt acceptabla och arrangörerna har en lång erfarenhet. 
Övernattningsmöjligheter finns på Box Bed & Breakfast Spjutsundsvägen 103 01190 Box, tel 050 5924255. 

 
Välkommen och njut av fina tävlingar och god mat. 

 
 
 

 



 
 
 
 
 

Allmänna instruktionen 
 

Tävlingarna går av stapeln den 7-8.6.2014 
 

Banorna för Snipe och 505 är de samma. Banan för 505 klassen kan dock förlängas. 
Totalt organiseras sex starter, tre på lördag och tre på söndag  

 
Skepparmöte på SSS Paviljong klo 10.30 

 
Första starten klo 11.30 

 
Anmälningsavgiften 70€, kan betalas på plats. Ifall du betalar anmälningsavgifter i 
förväg, vänligen ta med ett verifikat på betalningen. I anmälningsavgiften ingår en 

lätt munsbit som inmundigas före prisutdelningen 
 

Aktia Sparbank 

Konto nr FI69 4055 7120 0255 16  (405571-225516) 

Mottagare: Svartbäcks Segelsällskap r.f. 
 

Anmäl ditt deltagande till; 
Meyer-Arnold Rolf (meyerarnold@saunalahti.fi) Tel. +358403568702 

 
Andra kontaktuppgifter;  

Jerker Wahlfors (jerker_wahlfors@yahoo.com) Tel 041-771 7999 

Kaj Mahlberg   (kaj.l.mahlberg@gmail.com) Tel 050-5240854
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