
SEGLA HERMANÖ RUNT 
 

Lördagen den 6 augusti 2011 
 

Lördagen den 6 augusti 2011 går det 34:e Hermanö Runt av stapeln. Vi kan lova en helg på västra Orust med 

spännande seglingar och trevliga arrangemang. Max 100 båtar till start - anmäl dig NU! 

 
Hermanö Runt 

Hermanö Runt är en distanskappsegling för kölbåtar med start i 

Hälleviksstrand och mål på Käringön. Banan är en skärgårds- 

och havsbana om ca 21 Nm med rundning av Måseskär, 

Härmanö och Gullholmen. Starten i Hälleviksstrand är av typ 

”jaktstart” med individuella starttider som beror på SRS och 

vindstyrka. Alla båtar beräknas gå i mål på Käringön kl 16. 

Första båt i mål vinner! 

 

Program 
Fredagen 5/8: Anmälan i anslutning till Lokalen, 

Hälleviksstrand, kl 19-21. 

 Anmälan på Käringön, kl 22, enl. ök. 

  

Lördagen 6/8: Anmälan i anslutning till Lokalen kl 8- 

 Start i Hermanö Runt ca kl 10-13 

 Målgång beräknad till kl 16, då 

 ”AFTER RACE” öppnar. 

 Prisutdelning kl 18. 

Information och anmälan 

Mer information om Hermanö Runt kan fås på telefon 0709-

743334, hans.abrahamsson@volvo.com eller på www.hkss.nu. 

Anmälan senast måndagen den 1/8 på 0709-743334 eller 

hans.abrahamsson@volvo.com. Startavgift på 350 kr betalas på 

HKSS´s postgiro konto 362688-4 senast 1/8. AFTER RACE 

med ”Käringötallrik” kostar 100 kr. Efteranmälan på 0709-

743334 mot förhöjd avgift (450 kr) och kontant betalning vid 

ankomst. Seglingsföreskrifter och ytterligare information fås 

vid uthämtning av startkuvert vid anmälan i anslutning till 

Lokalen, Hälleviksstrand, fredag kväll eller lördag morgon. 

Startkuvert kan, efter överenskommelse, avhämtas på Käringön. 

 

Säkerhet 

Hermanö Runt är endast öppen för kölbåtar lämpade för segling 

i hårt väder och i öppen sjö, dvs ruffade och/eller däckade båtar 

med självlänsande sittbrunn och/eller betryggande anordningar 

för att klara överbrytande sjö och snabba väderskiften.

Helleviksstrands Kappseglingssällskap, HKSS 

Käringö Segelklubb, KSK 
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