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Allsvenskan	  kommer	  åter	  till	  Ekerö!	  

Ekerö	  Båtklubb	  i	  samarbete	  med	  Jungfrusunds	  Skärgårdsstad	  står	  helgen	  den	  9e-‐
11e	  juni	  2017	  åter	  som	  värd	  för	  en	  allsvensk	  omgång	  i	  segling.	  

Seglingarna	  kommer	  ha	  Jungfrusund	  som	  bas	  och	  själva	  seglingarna	  kommer	  gå	  
på	  Vårbyfjärden	  strax	  utanför	  Jungfrussund.	  

-‐	  Vi	  är	  glada	  att	  åter	  få	  en	  deltävling	  hos	  oss,	  vi	  har	  fått	  mycket	  positiv	  feedback	  
både	  från	  seglare	  och	  seglarförbundet	  och	  det	  är	  väl	  det	  slutliga	  kvittot	  på	  att	  vi	  
gjorde	  2016	  års	  allsvenska	  omgång	  bra	  säger	  Ekerö	  båtklubbs	  ordförande	  Göran	  
Thingvall	  

Seglingarna	  blir	  en	  del	  av	  Jungfrusund	  Race	  Week,	  där	  också	  andra	  evenemang	  
ingår.	  Det	  planeras	  för	  Padel	  turnering	  och	  ett	  Cross	  Triathlon	  och	  mer	  kan	  det	  bli.	  

Seglarförbundets	  beskrev	  i	  en	  artikel	  inramningen	  av	  2016	  års	  arrangemang	  med	  
följande,	  ”Arrangörerna	  hade	  skapat	  en	  fantastisk	  inramning	  och	  Jungfrusunds	  
Marina	  påminde	  om	  ett	  Volvo	  Ocean	  Race-‐stopp	  i	  miniatyr	  -‐	  med	  matställen,	  
utställningar	  och	  shopping”.	  Det	  kommenterar	  Olle	  Nordberg	  på	  Jungfrusund	  
Skärgårdsstad	  med	  –	  ”Evenemanget	  i	  land	  är	  något	  vi	  kommer	  utveckla	  vidare	  för	  
att	  göra	  det	  ännu	  bättre	  till	  2017.	  Vi	  vill	  göra	  det	  folkligare,	  det	  skall	  finnas	  mer	  för	  
besökarna	  att	  se	  och	  uppleva.	  Vi	  vill	  också	  få	  med	  fler	  företagare,	  både	  externa	  
och	  de	  som	  håller	  till	  i	  Jungfrusund”.	  	  

Läs	  mer	  om	  vad	  vi	  gjorde	  i	  2016	  års	  eventblad;	  	  
http://www.ekerobk.se/wp-‐content/uploads/Jungfrusund-‐Race-‐Week.pdf	  

Följ	  oss	  på	  Facebook;	  	  
https://www.facebook.com/Jungfrusund-‐Race-‐Week-‐621142408037084/	  

För	  frågor	  och	  mer	  information	  kontakta;	  	  

Jan	  Björnsjö	  -‐	  Ekerö	  Båtklubb	   Nicklas	  Hjelm	  –	  Jungfrusund	  Skärgårdsstad	  
Mobil:	  073	  9149167	   Mobil:	  070	  2052300	  
Email:	  jan.bjornsjo@gmail.com	   Email:	  nicklas@gast-‐group.se	  
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Fakta:	  Allsvenskan	  Segling	  introducerades	  säsongen	  2015	  och	  blev	  en	  succé	  redan	  
från	  start.	  Det	  är	  en	  ligaserie,	  likt	  fotbollen,	  där	  18	  klubbar	  möts	  under	  fyra	  
delevenemang.	  I	  en	  tabell	  kan	  alla	  intresserade	  följa	  klubbarna	  i	  serien.	  Vid	  
säsongens	  slut	  koras	  Sveriges	  bästa	  kappseglingsklubb,	  vilken	  också	  får	  
representera	  Sverige	  I	  seglingens	  Champions	  League	  

Datum	  och	  platser	  för	  Allsvenskan	  2017:	  

Deltävling	  1:	  19	  -‐	  21	  maj,	  Strängnäs	  
Deltävling	  2:	  9	  -‐	  11	  juni,	  Ekerö	  
Deltävling	  3:	  25	  -‐	  27	  augusti,	  Jönköping	  
Deltävling	  4:	  8	  -‐	  10	  september,	  Gottskär	  
Allsvenskan	  seglas	  med	  6	  båtar	  av	  typen	  J/70.	  Under	  en	  allsvenska	  helg	  seglas	  45	  
seglingar,	  där	  varje	  race	  tar	  ca	  12minuter.	  Varje	  enskild	  klubb	  deltar	  i	  15	  av	  dessa	  
seglingar.	  
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