
Välkommen till TBS Åland Offshore Race 16-18 september, 2021 
 
Notera seglingsföreskrifterna version 1.0 med information om eventuell omstart torsdag kväll om 

vinden sviker oss helt (inte troligt enl. SMHI). Detta kommer i så fall att meddelas ca kl. 22.00 på 

VHF kanal 72. Alt 1 för omstart är vid Rödlöga, ca 30M kl. 04.00. Se också hur vi kommer att 

räkna ut totalvinnare av Åland Offshore Race. 

 

Starttider skickas och läggs ut på onsdag eftermiddag. 

 

Information MARIEHAMN: 

• Vid insegling i Mariehamn se till att hålla undan för Finlandsbåtarna ! Den Åländska 

sjöbevakningen har full koll på oss !!! 

• Var noga med din målgångstid (GPS Svensk tid !) för ditt målgångskort. Ej inlämnat 

målgångskort kan ge DNF. 

• Vi förtöjer i ÅSS gästhamn och skall betala hamnavgift till hamnkapten (Brage) senast 

innan avfärd lördag morgon. Brage kommer att ha en lista med alla deltagare att pricka 

av. 

• Servicehusen kommer att vara öppna under hela vår vistelse i hamnen. KOD 3300 

• Bastun kommer att vara påslagen på fredag kl.8-11, samt 13-20 och lördag morgon. 

• Bränsle finns att tanka H24 i automat vid hamnkontoret 

• Middag fredag kväll på Restaurant Nautical i 2 sittningar !!! kl.17.00 (För DH & SRS B) 

respektive kl 20.00 (För SRS A) (svensk tid) till priset av €35 per person exkl dryck.  

• Prisutdelning Etapp 1 sker i hamnen kl.16.00 (svensk tid)  

• Information om resultat och eventuella ändringar anslås på facebook  

 

Information BLIDÖ: 

• OBS ! Att vi skall till Blidö Hamnkrog (f.d Värdshus) !!! Bussförbindelse finns från 

Blidö i närheten av där vi ligger om nån skall hem. 

• Vi förtöjer utmed bryggorna (inga bojar)vid BLIDÖ HAMNKROGs Gästhamn och skall 

betala hamnavgift i receptionen innan middag lördag.  

• Vedeldad bastu är igång med sjöbad och dusch finns i huset ovanför Hamnkrogen.  

• Baren på hamnkrogen kommer att öppna när vi kommer ! 

• Gemensam Middag lördag kväll kl 19.30 på Blidö Hamnkrog till priset av 300 kr per 

person exkl dryck. Innan middagen finns möjlighet att besöka baren på krogen för 

förfriskningar. Notera dock att antalet i baren har begränsningar pga Covid restriktioner. 

• Prisutdelning för Etapp 2 och Totalvinnare sker preliminärt kl.22.00 på Hamnkrogen. 

• Avfärd hemåt söndag morgon brukar ske tidigt så prata med din båtgranne ! 

 

 

OBS ! Vi kommer att vara väldigt många på båda restaurangerna, så ha tålamod. Vi har tagit med 

alla båtar som vill och bett båda restauranger att göra vad de kan, och det ser bra ut ! 

Lycka Till och Segla säkert !!! 

 

Tävlingsledningen  


