
Att segla 2-star i Oxelösund



”Sailing with a friend”

Oavsett båtstorlek två personer 
ombord



Historik

2-starseglingen startade i Oxelösund 1999 
och har under åren haft olika format. 
Allt från 600 nm. nonstop till dagens  270 
nm.



2-star i Oxelösund har etablerat sig som 
Sveriges absolut största havskappsegling 
för 2 personer och varit ledande för 
shorthandseglingen i Sverige.



2-star i Oxelösund lockar ett brett 
startfält på ca 100 båtar, från amatörer 
som ser 2-star som årets höjdpunkt till 
professionella seglare och segelmakare 



Format på seglingen

Båtarna grupperas efter SRS-talet så att det blir 
15-20 båtar i respektive klass.

Pitstop i Visby och Oskarshamn.

Seglingen är uppdelad på tre gemensamma 
starter i klassen, på respektive pitstop.

Seglingen genomförs till största delen under 
dagtid.



Besättningens förberedelse

2-star i Oxelösund är en krävande utmaning 
både fysiskt, mentalt och gott sjömanskap.

Tävlande ska ha erfarenhet av havssegling non-
stop på ett minimum av 100 nm. eller 
motsvarande.

Säkerhetsmässigt går tävlingen under 

”World Sailing Offshore Special Reg. Category 3 
Monohulls without Life Raft”



Förberedelse båt

Båtens krav finns i:

”World Sailing Offshore Special Reg. Category 3 
Monohulls without Life Raft”

För 2-star i Oxelösund har vi en checklista för 
egenkontroll. Vi kan dessutom göra stickprov 
mot kontrollplanen före och under tävlingen. 



SRS:s tal

2-star i Oxelösund seglas enligt SRS. Antingen 
enligt SRS-Tabell eller SRS enskilt anpassat 
Mätbrev.

Hur man skaffar Mätbrev finns på SSF:s hemsida

Erfarenheten säger, ska man få ett Mätbrev tidigt 
under våren, bör man vara ute i god tid.



AIS

AIS är ett krav för att deltaga på 2-star i Oxelösund

Erfarenheten är, att det varje år är ett antal båtar 
som tappar kontakten av olika orsaker.

På tävlingens hemsida finns en checklista för att 
säkerställa funktionen på AIS-installationen.



När du anländer till Oxelösund

Ca. en vecka innan start i Oxelösund har alla 
tävlande fått ett mail ”Ankomstinformation” 
om de praktiska sakerna.



Banan



Start i 
Oxelösund



Hamnen i 
Oxelösund



Visby
• Målgång och vila för etappen

• Start för nästa etapp

• Segel och AIS-service



Oskarshamn
• Målgång och vila för etappen

• Start för nästa etapp

• Segel och AIS-service



Kända personer seglar 2-star i Oxelösund. Här 
intervjuas Pernilla Wiberg, Jonas Claesson, och Volvo 
oceanseglaren Anders Levander innan start av Anders 

Bergström (VD för Seapilot)



2-star tröjan
bärs med stolthet 
till vardags och till 

fest. Den syns i 
seglarsverige.



Social samvaro



Media



Webbutsändning
och tracking (AIS)



Efter målgång i Oxelösund

Av tradition så bjuds alla deltagare på 

pytt i panna.



Prisutdelning i 
Stockholm



Organisation
All planering och huvudansvarig är OXSS.

Totalt så är det ca 100 personer som jobbar i 
organisationen.
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Välkommen till 
2-star seglingen i 

Oxelösund


