
Praktisk information SM 606 Islinge 11-13 September 2020 

Välkomna till SM i 606 på Lidingö och Islinge!  

Här kommer lite praktisk information och regler som vi vill att ni följer. Som ni kommer att märka har 

vi ett litet område att tillgå och det är därför viktigt att vi försöker samsas på bästa möjliga sätt och 

följer den tidplan som finns. Detta är extra viktigt så att vi följer de Corona riktlinjer som finns 

avseende maxantal personer på hamnplan.  

Parkering 

När ni kommer med båten kan ni lämna av båten och grejer på hamnplan. Därefter måste bilen 

flyttas/parkeras enligt förslag nedan (antingen på Constatiavägen eller på parkering söder om 

hamnplan). Om ni anländer utifrån redan på fredagen så kan ni parkera båten på hamnplanen. 

 

För stockholmarna så gäller att alla vagnar skall parkeras på båtens normala plats dvs lämna inga 

kärror på hamnplan (gäller alla dagar eftersom båtar utifrån kan vilja parkera på hamnplanen redan 

på fredagen). 

Kranen 

På lördag är det många som kommer utifrån. Om ni behöver hjälp så finns två ”hamnkaptener” som 

kan stötta om ni till exempel behöver hjälp med kranen: 

• Niklas Litoft – 070-796 56 78 

• Markus Björk - 070-333 47 13 

Vid sjösättning gäller att båtar med gamla kölbultar (ej bytta) skall använda slingor runt båten. 

Slingor finns i låda vid kranen. Notera att alla lyft sker under eget ansvar undvik att vara under båten 

vid lyft och tillse att ni inte lyfter över en båt som finns i sjön. 

För att snabba på lyft så parkerar man båten med centrum på krysset på hamnplanen. Då krävs 

endast lyft upp och ner. 

Hamnplatser 

Vi har väldigt få hamnplatser att tillgå. Dvs de flesta kommer att få lyfta båten mellan 

seglingsdagarna. Om ni vill ligga i måste ni ta med er bra fendrar. 

 



Övrigt 

Det finns en OK/Q8 mack vid hamnplanen där enklare förtäring kan inhandlas. 

Handsprit kommer att finnas vid kranen 


