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Holmön söndag den 21 maj 2017 
 

Hejsan postroddare och välkommen till den 36:e postrodden 2017  
Här kommer anmälningsblanketterna tillsammans med de allmänna reglerna för postrodden. 
Anmälningsblanketterna kan också hämtas på www.holmon.com/postrodd  
 
Årets rodd går av stapeln lördagen den 1 juli med start i Svedjehamn, Björkö klockan 9:00 
(10:00 finsk tid) och mål i Byviken, Holmön. Som vanligt finns det möjlighet att spara in lite 
på anmälningsavgiften genom att ordna sitt boende själv (5 €/50 SEK per natt). Vi uppmanar 
alla att försöka ordna sin övernattning på Holmön själva.  
 

Sista anmälningsdag 19:e juni 
Därefter tas inga anmälningar emot och ingen service kommer att erbjudas 
 
Om manskapet inte är komplett, skicka in en anmälan i tid där planerat antal personer i 
postroddsbåten framgår (vakant). Undvik att ange namn på personer som med all sannolikhet 
inte kommer att ställa upp. Genom detta slipper vi fylla i diplom som sedan måste kasseras 
och kan istället lägga med ”blanka” diplom. Samma sak gäller för följebåt med besättning. Vi 
har krav på följebåt med minst två besättningsmän. Kompletterande uppgifter kan ni meddela 
senare. Vi vill då uppmuntra användandet av e-post till BÅDE gustaf@holmon.com och 
bjorko.uf@hotmail.com.  
 
Liksom tidigare år är det lämpligt att alla som är med och ror från den svenska sidan utöver 
startavgiften också betalar in medlemsavgiften (50 kr per person eller 150 kr för hel familj 
(barn upp till 17 år)) för medlemskap i Holmöns postroddsförening. För dig som ror i 
postroddsföreningens båtar är detta ett krav.  
 
 
 
Välkomna till årets rodd! 
 
 
Holmöns Postoddsförening  Björkö Ungdomsförening Stjärnan 
 



 

Allmänna regler för Postrodden över Kvarken 
 
• Postrodden över Kvarken mellan Björkö i Finland och Holmön i Sverige är en folkfest, 

som arrangeras varje sommar första lördagen efter midsommar. Syftet med Postrodden är 
att återuppliva den historiska vägen över Kvarken, att hedra minnet av de Björkö- och 
Holmöbor som under århundraden transporterade resande och post över Kvarken samt att 
värna om allmogekulturen och befrämja samarbetet i Kvarkenregionen. Postrodden är 
ingen tävling. 

• Postrodden är öppen för traditionella (gamla eller nya) i trä byggda seglande bruksbåtar, sk 
allmogebåtar.  

• Båten skall vara öppen och klinkbyggd. Båtens minsta tillåtna längd är 20 fot eller 6 meter. 
Minsta tillåtna bredd 180 cm.  

• Båten skall vara långkölad, kölen skall vara gjord av trä utan tyngdtillsatser. Barlast får 
användas.  

• Båten får framföras endast med åror och /eller segel.  
• Båten skall vara riggad med traditionell allmogerigg (råsegel, sprisegel eller 

gaffelsegelrigg). Segelytan får inte vara större än vad som är normalt för båttypen. 
Bomullssegel prioriteras, men även andra material godkännes.  

• Båten skall även i övrigt vara utrustad på traditionellt sätt.  
• I båten skall finnas: minst 5 åror, kompass, sjökort över Kvarken, öskar, pyts eller pump, 

dragg med lina, båtshake, signalhorn, signalbloss, radarreflektor (40 cm vertikalt), som 
skall vara monterad vid start, och flytvästar för hela manskapet.  

• Varje deltagande postroddsbåt skall ha egen namngiven följebåt med minst 2 mans 
besättning.  

• Båten och följebåten skall ha nummerskylt (30x40 cm med samma nummer skrivet på vit 
botten) som fästes på rodret av postroddsbåten och på väl synlig plats på följebåten.  

• Mellan postroddsbåt och följebåt skall kommunikationsmöjligheter finnas med hjälp av 
mobiltelefon, kommunikationsradio eller walkie-talkie.  

• Reklam får inte förekomma på båt, segel eller manskap 
• Manskapet skall bestå av minst fem personer (blandade båtlag godkännes även).  
• Manskapet skall så långt som möjligt vara klädd och utrustad på traditionellt allmogesätt 

(1800-talet). 
• Manskapet svarar själv för sin och båtens utrustning och säkerhet.  
• På Postrodden tillämpas de allmänna sjövägsreglerna.  
• Varje deltagare som fullföljt Postrodden tilldelas ett diplom 
• Båtlagen förbinder sig att följa reglerna för rodden, säkerhetsföreskrifterna och de 

anvisningar som arrangörerna lämnar.  
 
Arrangörer: 
Björkö Ungdomsförening Stjärnan och Holmöns Postroddsförening 



 

Anmälningsblankett för POSTRODDSBÅT till Postrodden över Kvarken 2017 
 
Starttid: Lördagen den 1.7 kl 9.00 svensk tid, 10.00 finsk tid. Avgångsplats: Svedjehamn, Björkö; Ankomstplats: Byviken, 
Holmön 
 
Startavgift: 25 € eller 250 SEK per person. För den som önskar bäddplats tillkommer 5 € eller 50 SEK per bäddplats – 
alltså maximalt 35 € eller 350 SEK per person om bäddplats önskas på båda sidor Kvarken.  
 
OBS! Avgift för 2 personer ur följebåtens besättning skall också betalas.  
Glöm inte att ange adresser (även e-post) till de som betalar för medlemskap och födelseår för dem som är 20 år eller yngre.  
Avgiften betalas in på postgirokonto: Holmöns Postroddsförening plus giro 98 76 61 – 6, eller Björkö Ungdomsförening 
Stjärnan r.f. FI44 5670 2540 0013 30 OKOYFIHH.  
 
Startavgiften blir då: antal ordinarie roddare + 2 i följebåten gånger 25 €/250 SEK eller maximalt 35 €/350 SEK (beror på 
behovet av bäddplats) + ev medlemsavgift i Holmöns postroddsförening, 50 SEK per person.  
 
Vårt båtlag sätter därför in_____________________ €/SEK i startavgift 
 
 
Besättning (ange tydligt vilka som är ordinarie roddare och vilka som är reserver, hellre vakanta platser än osäkra namn) 
 
 
Roddchef* :         

 
Båtlagets kontaktperson (Namn, adress, telefon, e-post)      

 
        
*Övriga anges på blankettens baksida 
 
Kommunikationsutrustning mellan följebåt och postroddsbåt är från och med 1995:års postrodd obligatorisk. Tänk på att 
mobiltelefoner inte kommer att fungera under några timmar mitt ute på Kvarken. Överväg därför andra alternativ för 
kommunikation mellan postroddsbåt och följebåt. Kryssa för nedan vilken utrustning Ni kommer att ha.  
 
Mobiltelefon# �  Kom. radio$ �  Walkie-talkie � 
 
# Mobiltelefonnr: postroddsbåt:    följebåt:    
 

$ Kanal:    
 
 

För att underlätta för arrangörerna ber vi Er att noga fylla i Ert behov av ordnad övernattning 
samt måltider i samband med postrodden.  
Ej fler än antalet betalande och max två från följebåten! 
 
Observera att varje ”bäddplats” kostar 5 €/50 SEK.  
 
Sätt ett kryss i rutan om Ni ordnar övernattning på Holmön � och på Björkö � själva  
Antal bäddplatser 

Före rodden:                 st    Efter rodden:                 st  

 

Frukost:   

Före rodden:                            st   Efter rodden:           st  

 

Middag och dans efter rodden:            st    VÄND! 



 

Postroddsbåt (för äldre båtar har vi redan uppgifterna nedan ange om något har ändrats eller är fel i tidigare programblad) 
Båtens namn: _______________________________________ Typ:     

Längd: ___________________ Bredd: ___________________ Antal master:    

Segeltyp: ________________ Segelyta: ________________ Segelmaterial:    

Byggnadsår: ______________ Byggare: _________________ Byggplats:    

 

 

Namn övriga roddare Adress* Tel e-post ≤ 20 år 
kryssa  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

*Vid inbetalning av medlemsavgift till Holmöns Postroddsförening 
 

OBS! Skicka in anmälan snarast möjligt till Både Holmöns postroddsförening 
gustaf@holmon.com och Björkö u.f. bjorko.uf@hotmail.com 

Sista anmälningsdag den 19:e juni. 
 
Frågor:  
Gustaf Egnell Tel: +46 (0)70-342 7586; e-post: gustaf@holmon.com  
Kjell Nyback Tel: +358 (0)449766606  
 
Blanketten finns också nedladdningsbar på www.holmon.com/postrodd och kan då skickas 
direkt via e-post.  



 

Anmälningsblankett för FÖLJEBÅT till Postrodden över Kvarken 2017 
	
	
	
Postroddsbåt 
Båtens namn:     
 
 
Följebåt  
Båtens namn:     Längd:   Bredd:    

Ansvarig skeppare: (Namn, adress och telefon, e-post)     

        

        

Övrig besättning (minst 1):       

        

        
 

På förekommen anledning förtydligas här de regler som gäller för följebåtar till postrodden: 

1.  Följebåten ska kunna bära hela postroddsmanskapet + den egna besättningen (minst 2 man) 
2.  Följebåten skall bära postroddsbåtens startnummer väl synligt från två håll.  
3.  För att främja synintrycket för åskådare ska följebåtar ligga kvar i hamn under starten, 

alternativt vänta in postroddsbåtarna ute på öppet vatten (utanför Lappören respektive norr 
om Trappudden). Samma förfarande gäller även vid målgång. 

4.  Som följebåt bör du tänka på att: 

• hålla ordentligt avstånd till postroddsbåtarna om inte vädret kräver annat (t ex dimma) 

• undvika att korsa genom fältet (kör runt istället) 

• om du måste närma dig postroddsbåtar, anpassa fart och kurs så att störande ljud, svall 
och avgaser undvikes 

5.  Följebåtar uppmanas informera åskådarbåtar vad som gäller inför start och målgång samt 
om dessa uppträder olämpligt till sjöss med avseende på punkterna ovan. 

 
OBS! Skicka in anmälan snarast möjligt till Både Holmöns postroddsförening 

gustaf@holmon.com och Björkö u.f. bjorko.uf@hotmail.com 
Sista anmälningsdag den 19:e juni. 

 
Frågor:  
Gustaf Egnell Tel: +46 (0)70-342 7586; e-post: gustaf@holmon.com  
Kjell Nyback Tel: +358 (0)449766606 
 
Blanketten finns också nedladdningsbar på www.holmon.com/postrodd och kan då skickas 
direkt via e-post.  
 


