Europamästerskap
Offshore 3 A, 3 B samt 3 X

Välkommen till EM och Nynäs Offshore Race
Fredagen den 16:e och Lördagen den 17:e Augusti kommer Nynäshamns segelsällskaps
varvsområde och Strandvägen fyllas med dramatik, folksamlingar, spänning och fart.
Tävlingarna kommer att kunna ses från Strandvägen. Start, målgång och rundningar kommer ske på
Gårdsfjärden, sedan sker tävlingen på öppna farvatten, där stora krav ställs på material, uthållighet,
teknik och mod.
Nynäshamns Segelsällskap är stolta att kunna presentera denna EM tävling och Nynäs Offshore Race
på gårdsfjärden, där seglingstävlingarna under OS i Stockholm hölls.
EM-tävlingarna följer det internationella förbundets (UIM) regler för EM, som föreskriver två
deltävlingar, en på Fredagen och en på Lördagen. Den båt som placerar sig bäst sammanlagt plockar
hem titeln Europa Mästare. Årets EM tävling kommer locka många utländska båtar och gäster, och ge
tävlingarna en internationell karaktär. EM klasserna:

-

3A är enskrovsbåtar med en motor på max 115hk
3B är flerskrovsbåt (katamaran) med en motor på max 115 hk
3X är en enskrovsbåt med en motor på max 220 hk

Alla foton är tagna av Pickla!

I samband med EM-tävlingen kommer också det traditionella Nynäs Offshore Race köras, med SMstatus både Fredag och Lördag. De moderna snabba och roliga flytetygen, Vattenskotrar, kör på
lördag. Vattenskotrar har beskrivits som: Det roligaste man kan göra på vattnet! Som motorcross på
vattnet fast utan lera, skrubbsår & skador. Kul att titta på, ännu roligare att köra…
Classic offshore är en uppvisningstävling där vi får se lite äldre tävlingsbåtar, från den tid när
offshoretävlingarna började i Nynäshamn på 60-talet. I Classic Offshore gäller det att hålla sin egen
givna idealfart. Det kan vara nog så svårt på våra oförutsägbara fjärdar. Ibland får de ta i lika mycket
som de gjorde förr när det tävlade på mer allvar.

Förutom båttävlingarna kommer ni i år att kunna ta del av:



Medlemmar av Classic Mustang Club
(www.mustangclub.com) Stockholm, kommer att visa upp sina Ford Mustanger.
Powerbåtar med mullrande V8- motorer kommer att köra uppvisningsrace.
Årets FM-kanal som följer loppet är 88,1 MHz. Ta med Er radion när ni går ut
på strandvägen eller åker ut med båten, så kan ni följa racen!

Förutom allt detta erbjuder vårt Café mat och dryck att avnjuta mitt i marinan med utsikt över
tävlingsekipagen.
VÄLKOMNA!
Anders Söderlund
Nynäshamns SS

Nynäs Offshore Mästarnas event
Nynäs Offshore race startade upp redan 1966. Sedan dess har loppet körts flertalet år, men inte alla.
Arrangörer har varit olika organisationer. Sportbåtsklubben i Stockholm var den första som ordnade
loppet med start och mål i Saltsjöbaden. Nynäshamns Vattenskidklubb och Nynäshamns IF var
arrangörer under några år innan Nynäshams Segelsällskap tog över diregentpinnen.
Tävlingarna har varit mycket uppskattade, och utmanande. Farvattnen kring Nynäshamn ger liknande
förhållanden som flertalet andra länder kör sina offshore race på. Detta tillsammans med en god
organisation har gjort att Nynäs Offshore Race fått äran att arrangera många internationella EM och
VM tävlingar. Trots den internationella typen av vatten så har flertalet titlar körts hem av svenska
förare. Vi ser fram emot nya titlar och fler medaljer den 16-17 augusti i Nynäshamn.
1989 VM

Offshore 1 ltr 1) Olof Dahlqvist/Peter Wall, Sverige

1992 EM

3B (1,3 ltr)
3D (4 ltr)

1) T Rueness/J Jörundland, Norge
2) J Järnefelt/F Aneme, Sverige
1) Mikael Frodé/Olle Sjöblom, Sverige

Tintorera/Yamaha90
Hydrolift/Yamaha 90
Frodé 25/Mercury x 2

1994 EM

3 C (2 liter)

1) Mikael Frodé/Olle Sjöblom, Sverige

Frodé 25/Mercury XR2

1998 VM

3C

1) Ulrik Ingvarsson/Christian Andersson, Sverige

2004 VM

3C

1) Thomas & Annika Wrenkler, Sverige

2007 E M

3B
3C

1) Morten Olaussen/Kristian Keller, England
1) Magnus & Johan Sjölander, Sverige

2012 E M

3C

1) Marcus Johnson/Peter Wentzel, Finland Twister / Mercury
2) Mikael Bengtsson/Rasmus Söderholm, Swe

2016 E M

3A
3B
3C

1) Johan Torsell/Eva Pettersson, Sverige,
1) Thomas o Annika Wrenkler, Sverige
1) Mikael o Marie Bengtsson, Sverige,

