
WSS och WSSW inbjuder tll Onsdagscupen 2021.

Datum: 12 och 26 maj, 9 och 16 juni, 11, 18 och 25 august och 1 september.

Vi seglar på Skeppsbrofärden utom 9 juni och 18 august då seglingarna genomföres på 

Lucernafärden (OBS!)

Nyt för i år är gruppindelningen. Efer mycket diskussioner inom Seglingssektonen och med 

tävlande har vi kommit fram tll at dela in startältet i SRS 1 = kölbåtar och SRS 2 = jollar 

inklusive C 55 och 2.4 R. Mindre kölbåtar som t ex Mustang Junior och 606 kan välja 

startgrupp.

Nyt är också at varje rorsman bara får använda en och samma båt under serien.

OBS! at reviderad upplaga av Kappseglingsreglerna (2021-24) gäller sedan 1 januari. Finns 

at ladda ned på Svenska Seglarförbundets hemsida.

En nyhet är också at Jakob Elmerford har tagit fram en hemsida för Onsdagscupen, som kan

nås via respektve klubbs hemsida eller via webb-adress: www.onsdagscupen.se. Sidan 

beskrivs närmare nedan.

Tyvärr blir det ingen korvgrillning, åtminstone inte under vårsäsongen.

För mer detaljerad informaton se Seglingsföreskriferna som återfnnes på hemsidan under 

Segling.

Välkomna!

Onsdagscupen.SE

Denna hemsida är en helt ny platorm, bara för onsdagscupen. Den är uppbyggt i tre olika 

block:

Deltagare

Funktonär



Administratör

Deltagare (skeppare):

En deltagare i kappseglingen måste skapa et konto för at kunna delta i seglingen. Väl inne i 

systemet lägger skepparen tll sin båt som man vill ha under årets kappsegling.

Inför varje delsegling anmäler man sit deltagande genom hemsidan. 

Efer delseglingen kommer resultatet at publiceras på hemsidan. Du kan alltså följa hur du 

ligger tll i totalen m.m.

Som deltagare kan man också lägga tll sig själv som ”Gast”. Man kanske saknar båt men 

gillar at segla, då kan man fnnas tll förfogande för andra som önskar en gast tll sin 

besätning.

Som inloggad kan man ta del av aktva gastar.

Fler funktoner kommer under tden…

Funktonär

Som funktonär på Onsdagscupen är allt serverat, förutom banan. Som ansvarig blir man 

tlldelad en privat kod. Via denna sida (mobil/padda/dator) ser man:

- vilka som anmält sig tll delseglingen

- grafsk genomgång av startprocedur – vilka faggor som ska visas och när.

- Enkel hantering vid målgång. Bara et klick för varje båt som går i mål.

- När alla båtar är i mål kan man kontrollera alla tder.

- Efer kontroll låser man dagens segling och resultat blir publikt, mail skickas tll 

prenumeranter och de som admin bestämt. T.ex. Tidningar m.f.

Inget mer manuellt räknande. Allt klart 5 min efer sista båts målgång! 

Administratör

Som administratör kan man redigera innehåll på sidor, lägga upp årets seglingar och koppla 

ansvariga tll dessa seglingar och mycket mer.

Inom kort kommer sidan öppnas upp för er deltagare. Väl inloggad kommer det också 

fnnas en knapp där man kan få mer informaton om aktuella funktoner.

Välkomna!

Mvh Jakob
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