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Nyköpings Segelsällskap kastar loss 
med sommarens skärgårdskryssarfest !
Nyköpings Segelsällskap arrangerar åter skärgårdskryssarvecka med 
svenskt mästerskap för A22 och riksmästerskap för SK30 samt ban- 
och skärgårdskappseglingar för övriga skärgårdskryssare. 
   Årets bästa tillfälle att visa både båten och förmågan i kappseg -
lingar där båtarnas ålder spänner över ett århundrade och de äldre 
fortfarande är konkurrenskraftiga! 
   En kappseglingsfest utöver det vanliga. Och inte bara kappseg -
ling; ge dig själv möjlighet att umgås med likasinnade, prata 
utrustning och underhåll, “ljuga” om pinkryssar och grov sjö eller 
bara njuta av den glänsande mahognyn!
   Mitt i den vackra sörmländska skärgården, med Sällskapets egen 
klubbholme Broken som centrum.

Kappseglingsprogram
TISDAG den 4 juli
Registrering, inmätning och säkerhetskontroll
ONSDAG den 5 juli 
Registrering, inmätning och säkerhetskontroll
Tune-up för dem som vill testa materiel och förutsättningar 
TORSDAG den 6 juli
Mästerskapsseglingar för A22 och SK30. Första start 11.00
FREDAG den 7 juli
Mästerskapsseglingar för A22 och SK30. Första start 11.00
Bankappsegling för övriga skärgårdskryssare 
LÖRDAG den 8 juli 
Avslutande seglingar A22 och SK30. Första start kl 11.00
Skärgårdskappsegling för övriga skärgårdskryssare.
Kappseglingarna avslutas med prisutdelning 
och regattamiddag.
   
För dig som har svårt att få ihop en besättning alla dagar finns en 
gastpool -kvalificerade seglare och skothalare med lång erfarenhet av 
hemmavattnen.



Broken, NYSS egen klubbholme 
N 58̊    42,7́   E 17̊    14,3́  
Vår vackra ö med en väl skyddad hamn står i centrum. Här 
finns ett modernt klubbhus, fräscha toaletter och dusch och från 
bastun är det bara några meter till doppet i havet. För de mindre 
barnen finns en badvänlig sandstrand. Glasskiosk och nybakade 
frukostfrallor bidrar också till trivseln.
   För båtar med LYS- tal runt 1.20 ligger Broken en dagssegling 
från Dalarö, Norrköping och Västervik. Väl på plats ligger 
Nyköping och Oxelösund dryga timman från Broken för 
bunkring eller stadsbesök.

      
Boende 
I anmälningsavgiften ingår självklart bryggplats under veckan för 
dig som vill bo i båten. Om du vill bo på vandrarhem eller i egen 
stuga finns stugbyn Svärdsklova knappt tio minuter från Broken 
med daglig båttransport som vi ordnar mot en ringa ersättning. 
   Exempelvis kan du hyra en 4 -bäddsstuga för 550 kr/natt. Boka 
dock i god tid! www.svardsklova.se 

Mat & dryck
Skäm bort dig och köp vårt matpaket under veckan. Där ingår en 
rejäl frukost och ett maffigt lunchpaket att ta med i båten under 
seglingarna. Dessutom sätter du dig till dukad middag på kvällen. 
Allt detta för 195 kr/person och dygn. 
   Givetvis kan du köpa valda delar men då till ett något högre pris. 
Under eftermiddagarna är våra grillar öppna i hamnen för att 
stilla den värsta hungern innan det är middagsdags. Alla kvällar 
har vi vår egen seglarpub öppen med rättigheter, underhållning, 
bildvisning från dagens seglingar, överraskningspriser samt givetvis 
fotbolls -VM på storbild.

Aktiviteter
Roliga och spektakulära eftermiddagstävlingar
i klubbhamnen med massor av fina priser.
Bryggsnack 
Trubadurer och grillfest
Regattamiddag
NYSS-Pub
Prisutdelning och överraskningspriser
Pressvisning
Storbilds -TV för fotbolls -VM



Missa inte årets seglarfest!
Anmälningsblanketter kan laddas ner på vår hemsida 
www.nyss.nu eller beställas på tfn 070-657 94 10 alternativt 
catarina@oxelosundsvarv.se. Anmälningsavgiften för A22 och 
SK30 är 900 kr/båt. För övriga skärgårdskryssarklasser är 
avgiften 450 kr/båt. 
   I samband med anmälan kan också matpaketen beställas och 
biljetterna till regattamiddagen bokas. 
   Vi kommer kontinuerligt att uppdatera hemsidan så att du kan 
följa våra förberedelser och få färsk, nytillkommen information.

Välkommen till Skärgårdskryssarveckan på Broken 2006!

Huvudsponsorer

Övriga sponsorer

 

 
NYSS Historik 
Vårt anrika Nyköpings Segelsällskap har stolta skärgårdskryssar- 
traditioner. Genom åren har Gudrun, Anitra, Stina, Lill-Stina, 
So-Long, Neana, Doppingen, Lissa, Good-Bye, Condor, Trickson, 
Flamingo, Amorita, Trixonita, Ramona, Delfin, Fuhrita, Tojan, 
Minerva, Mona II, Hummingbird, Louise, Vajo, Siv och säkert fler haft 
hemmahamn Nyköping. 
   Som brukligt var hade även Nyköpings Segelsällskap lottbåtar. 
Under 20-talet stod varje år skärgårdskryssare på stadens Stora 
Torg till utlottning. Varje decennium har också haft framgångsrika 
seglare. De starkast lysande stjärnorna är naturligtvis bröderna Lasse 
och Rolf Johansson. Med Flamingo vann Lasse i början på 80-talet 
Skärdgårdskryssarpokalen tre gånger! Intresset för skärgårdskryssar- 
traditioner, bevarande och kappsegling är stort också idag.
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