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Lidingör Runt 10 maj
Forsbergs minne, Uppsala 14 -15 juni
Ekolnregattan, Uppsala 16 - 17 augusti
Årstavikens öppna 13 - 14 september
SSS Höstregatta 20 - 21 september

Neptun Cup 2008

Stockholmscupen 2008

Neptun Cup introducerades för sju år sedan och är ett beräkningssätt för
att kora säsongens bästa kappseglare. Konceptet får anses fungera när
det alla år blivit spännande in i det sista.

Regattorna är uppdelade i tre kategorier. I varje kategori finns ett maximalt
antal poäng som tilldelas den segrande besättningen oberoende av det
totala antalet startande. Tvåan får en poäng mindre än segraren osv.
Samtliga startande får minst en poäng. Det krävs minst 5 deltagare för att
regattan ska räknas in i Neptun Cup.

Respektive kategori består av följande regattor och maxpoäng:
Kategori 1. SM  för Neptunkryssare (Nynäshamn 21 - 24 augusti)
Kategori 2. Neptunkryssarpokalen
Kategori 3. Öppna regattor enl nedan

Ur kategori 3 får obegränsat antal resultat räknas.

Den besättning som samlat flest poäng är vinnare och erhåller det vandringspris Svenska
Seglarförbundet och Neptunkryssarförbundet satte upp för Ostkustcupen 1989.

I kategori 3 ingår följande regattor:
Forsbergs minne, Uppsala 14 - 15  juni
Vindhemsregattan, Sundsvall 9 augusti
Årskappseglingen, Skellefteå ?
Tjörn Runt, Stenungsund 16 augusti
SSS Höstregatta, Stockholm 20 - 21 september

Var och en av de fyra stora regionerna med neptunkryssare + Västkusten
har en kategori 3- tävling. Om rapporteringen från de olika regattorna fungerar
finns möjligheten att på hemsidan visa aktuell ställning.

Förhoppningen är att Neptun Cup även denna säsong ska locka många båtar
till startlinjen.
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Det kom ett mail med text och bild från Per-Erik Horn i Norrtälje:

�Det är sommaren 1955 och kappseglaren Jan-Erik Horn finputsar sin �älskarinna�,
Neptunkryssaren-160 Felicia på sitt alldeles egna sätt. Notera �blänket� i
bottenfärgen!

Två år senare har han sopat banan med konkurrenterna och seglat hem SM-tecknet
i klassen och står som Svensk Mästare, resultatet av nytänkade, perfektionism och
fingertoppskänsla för segling.

Denna sportsliga bedrift förärade honom 1957 års NT-plakett.�

I Nepparnyttsarkivet hittade vi också nedanstående bild på Felicia. Notera
solfjäderskärningen i genuan!



Erbjudande till medlemmar i Neptunkryssarförbundet

Jacka vit/blå, röd/blå eller grå/blå. 900 kr
Byxa mörkblå. 700 kr
Sjöställen är väl utrustade med många praktiska detaljer för sjöliv.
 XS � XXL. De har unik komfort i oväder med regn såväl som i solsken,
kläderna andas, är vattentäta och  mycket smidiga.

Seglarstövel Quayside  storlek 37-48.                        1 400 kr
Seglarstöveln en kombination av vattenresistent läder, Wtex och
Condura  för lägsta vikt, hög slitstyrka. Materialet andas. Sula i natur-
gummi ger bästa grepp.

Räddningsväst Aut. med sele. röd, grå, alt. mörkblå. 800 kr


