
Välkommen till Elitserie 2 i Barsebäckshamn 11-12 september

Välkomna till Barsebäckshamn. Här får ni viktig praktisk information inför Elitserie 2.
Barsebäckshamn är ett gammalt fiskeläge vid Öresundskusten med ca 350 boende vilket
gör att det är trångt om plats så alla måste hjälpas åt med att få logistiken att fungera. Ni
kommer att mötas av funktionärer som hälsar välkomna, hjälper er tillrätta och lotsar er rätt i
Barsebäckshamn.

Boende
Nedan följer några tips på nära boende:

Barsebäck Resort har både hotell och stugor (ca 5 km): https://barseback.com/
Dahls hotell i Löddeköpinge (ca 5 km): http://www.dahlshotell.se/
Vandrarhem Barsebäcksverket (ca 2km): https://barsebacksvandrarhem.se/
Bed&Breakfast Sundblick (ca 9km): http://www.sundblick.se/
Camping och stugor (ca 2km): https://barsebackstrand.com/
Badhotell Barsebäck (ca 2km): https://badhotelletbarsebackstrand.se/hotell/

Det finns också möjlighet att boka ett fåtal ställplatser för husbil på hamnen.Dessa måste
reserveras senast onsdag 8/9 genom att maila: mikael_brorsson@hotmail.com. Ställplats
betalas i automat på hamnen, mer info på
https://www.barsebackshamn.eu/index.php/gastinformation

Sedan finns det också fullt med boendemöjligheter i både Landskrona och Lund.

Vägbeskrivning
Om ni kommer norrifrån på E6, tag avfart 24 mot Bjuv, Kävlinge. Tag sedan höger i
rondellen mot Barsebäck, Häljarp. I nästa korsning tag vänster mot Barsebäck. Fortsätt
sedan ca 8 km och tag sedan höger mot Barsebäckshamn.

Kommer ni söderifrån på E6, tag avfart 23 mot Barsebäck, Löddeköpinge och tag sedan
höger i rondellen mot Barsebäck . Kör sedan rakt fram i nästa rondell mot Barsebäck och
fortsätt sedan rakt fram i 5 km tills ni kommer till Barsebäckshamn

Ankomst/avlastning/sjösättning/släp-parkering
När ni anländer till Barsebäckshamn så fortsätt rakt ner mot hamnen. Här möts ni av en
funktionär som tar emot och släpper in er på hamnplanen. Här sker all avlastning av jollar.
Jollarna rullas sedan bort till jolleslipen. Kör tillbaka via röd linje (se nedan).

Har ni en följebåt att sjösätta följ anvisningen nedan för sjösättning (röd linje).
När ni sjösatt förtöjer ni på ledig/grön plats. Undvik lägga följebåt på stora lediga platser utan
försök utnyttja de små platserna och spara de stora till gästbåtar.
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Släp parkeras på Barsebäcksverkets parkering. Se karta nedan.

All parkering sker vid infarten till Barsebäckshamn (P-plats och P-gräsyta). Tänk på att
parkeringsförbud råder i hela Barsebäckshamn (zonförbud). Använd anvisade
parkeringsplatser så minskar risken för böter och missnöjda hamnabor.



Hamnplanen
Jollar ställs upp på hamnplanen på området markerat orange nedan.
Sjösättning av jollar sker på norra slipen, markerad med grönt.
En del av hamnplanen, markerad med rött och gult, är reserverad för hamnens andelsägare,
gästande husbilar och sjöräddningen.
Kansli och café finns i klubbhuset längst ut på mittpiren.

Sjösättningsrampen
Vid sjösättning av följebåtar, kör förbi rampen och kör medurs runt vaggan på slipen och
backa sedan rakt bakåt mot vattnet. Se bilden nedan.
Tänk på att rampen är flack så kör relativt långt ner med släpet för att undvika att botten på
båten slår i vid sjösättning.



Registrering
Registreringen sker i klubbhuset på fredagen 19.00-21.00 och på lördagen 08.00-09.30

Segling, följebåtar och säkerhet.
Vi vill att alla som har egen följebåt anmäler detta tillsammans med mobilnummer till
sekretariatet. Samtliga båtar som ska vara ute och bevaka seglingarna ska ingå i
säkerhetsorganisationen. All viktig information om tävlingen finner du på Racing Rules of
Sailing. https://www.racingrulesofsailing.org/events/2431
På klubbhuset finns mast för signalflaggor.

På vattnet
Tävlingsområdet kommer att ligga V/NV om Barsebäckshamn och det är fria farvatten
men observera: Söder om hamnen från hamninloppet och V/SV-riktning sträcker sig ett
långgrunt, stenigt rev ut till röda bojen, Kulornas grund (FL.R 3s). Rakt västerut och norrut är
det inga grund men se upp för grundområdet nedan. Det gäller både seglare och följebåtar

Upptag/avfärd
På samma sätt som vid ankomst lastas jollar på hamnplanen och ribbar tas upp på södra
slipen.
Det är viktigt ur säkerhetssynpunkt att Pinhättevägen hålls fri för trafik.

Visa hänsyn
Vi har en mycket bra relation till de boende i Barsebäckshamn och båtägarna i hamnen då
de flesta uppskattar liv och rörelse i hamnen och många är också engagerade i tävlingen.
Hjälp oss genom att köra försiktigt både på land och i vattnet, parkera där man ska och
undvik att skräpa ner så att vi kan bibehålla den goda relationen och den positiva
stämningen kring tävlingen.
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