
                                

 

Raymarine2star 2022      

Ankomstinformation Oxelösund 

Skepparmöte kommer att ske digitalt och kommer att ligga på https://raymarine2star.oxss.nu/ 

Alla formella dokument finns på https://raymarine2star.oxss.nu/ >Dokument > Formella dokument                

Dessa kommer inte att delas ut vid ankomstregistreringen. 

Dokument ”Rorsmansförklaring och Egenkontroll” ska vara ifylld och signerat vid registreringen. 

Vänligen kontrollera att ert mmsi-nr, VHF-anrop samt SRS-tal är korrekta på deltagarlistan                                                           

(se https://raymarine2star.oxss.nu/under anmälda).  

Avgift för ej återlämnad nummerlapp är 500 kr. 

Deltagare ligger gratis i hamnarna lördag-söndag (obs privata platser Pos 9 regattaexpeditionen har en lista med lediga platser) 

som tillfälligt användas i Östersviken. Observera att bomlängder/bredder varierar. Skada på brygga/bom pga felaktig användning 

av för liten plats kan rendera till ersättningskrav.  

Kommunens Gästhamn (pos 2) är öppen för deltagarna. OXSS har en buss samt privata bilar för transport. Se nedan. 

 

Tidsprogram 
 

 Lördag  28 maj 10:00 - 22:00  Registrering, 
 

 Söndag  29 maj 08:00   Etapp 1 1:a start   

 Måndag     30 maj 08:00   Etapp 2 1:a start 
 

Tisdag  31 maj 08:00   Etapp 3 1:a start 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

2022-5 

 

 

https://raymarine2star.oxss.nu/
https://raymarine2star.oxss.nu/
https://raymarine2star.oxss.nu/


 

Information: Se https://raymarine2star.oxss.nu/ 

1. OXSS/Regattaexpediton      0155-430330 (OXSS)                             

 Busstransporter gästhamnen-OXSS (lördag)   0155-430330  

 

2, 3 Kommunens gästhamn + bränslestation (toatömning vid piren utanför bränslestationen). 

            070-6660303                            

 

4.  Restaurant Sailor: http://sailorkickis.se/     0155-31792, 070-2134061      

Gästhamn  http://www.femoregasthamn.com/  070-2134066 

5.  Oxelösunds Båtvarv: Watskibutik, Volvo-service http://www.oxelosundsvarv.se/  

0155- 30827 

6. Servicestation: Toatömning, Mastkran 

11. Segelmakeri One Sail https://www.onesails.se/   070-2167452, 072-7330106   
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8. Start och Mållinje 

9. Privata båtplatser 

10. Gång o cykelväg 
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Ankomstinformation Visby 

Härligt att snart se alla segel närma sig Visby! 

 

Tankning i Visby: 073-6006300 

  

I år kan ni boka middag igen på Restaurang Österdahls Brygga. 

Det serveras Wallenbergare med potatismos, smör och bröd, samt kaffe på maten, kostnaden är 200:-/person.  

Dryck betalas separat. Fram till kl 23.00 är restaurangbesök möjligt. 

Ifall det blir senare ankomst kommer beställd mat levereras i matlåda och kaffet är utbytt till en flaska bordsvatten. 

 

Restaurangen kan ta emot 27 personer åt gången. Vill ni beställa matlåda direkt går även det. 

 

För beställning behövs era namn, gärna båtens också, uppgift om ni vill beställa matlåda direkt, samt betalning.  

Mail skickas till herzogcecilia@gmail.com med denna information senast 23 maj. 

Betalning görs via Swish till 0730-52 00 44 (Cecilia Herzog), också senast 23 maj. 
Jag bekräftar swishbetalningen (= beställning registreras) senast påföljande dag. 

 

I Visby Gästhamn har ni fri tillgång till duschar och toaletter, kort hänger vid var dörr.  

Enligt hamnkarta nedan: 

Det gula huset med vitt tak längs med hamnens nordsida inrymmer duschar på södra långsidan och toaletter på 

norra sidan. 

Sopor kan lämnas i en liten inhägnad under tak, väster om gula huset, kort hänger även där. 

 

WSS funktionärer på kajen kommer tilldela er den plats där er båt ska förtöjas - för att det ska gå snabbt och smidigt. 

 

Varmt välkomna till Visby! 
 

Hälsar Wisby Segelsällskap   
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Ankomstinformation Oskarshamn 

Restaurangen ”Seglarhyllan” som ligger direkt vid gästhamnen där båtarna lägger till.  

De kommer att ha nattöppet vid seglarnas ankomst och det serveras bla. pytti panna ,ägg samt korvmeny.  

Samt valfria drycker till facila priser.  

 

Varmt välkomna till Oskarshamn! 
 

Hälsar Oskarshamns Segelsällskap   

 
 

 

 

 


