
Enkät VKT 2018 sammanfattning 
 
Först en fråga för att få känslan av om det finns förutsättningar för att genomföra 
Vättern Kors och Tvärs nästa år. Seglar du med om det ordnas VKT nästa år, eller 
vet du redan nu att du inte har några planer på att ställa upp nästa år? 

 
 

 

 



Om annan plats vilken? 3 svar 

● Djäknasundet/Granvik 
● Målgång/avslutning i Motala den bästa hittills men för att variera lite går det ju även att ha en 

fin upptakt/start i Motala . 
● Visingsö vore trevligt - men hur är hamnen??? 

 

 

Är det något annat som vi borde: tänka på/lägga till/eller ta bort   
8 svar 

● Det hade varit trevligt med en kort samling efter seglingen, där dagen sammanfattas och 
resultatlistan dras. 

● Strukturera anslagstavlan. Något litet kulturinslag kopplat till platsen. 
Ange tidigt ett Max antal båtar. Fundera på hur ev. motorbåtar skulle kunna deltaga. 

● Bättre precision vid tidtagning av målgång (gäller Motala). Använd GPS tid överallt. Inga 
osynkade armbandsur tack! Det vore ju också bra om RaceQs kan användas som second 



opinion vid tveksamheter och att fler använder RaceQs. Kanske rent av ett "krav", eller om SSF 
kan erbjuda något bättre alternativ typ transponder och SAP. 

● Mycket bra genomförd VKT 2018 med rutinerade beslut och lösningar . 
Eventuellt försöka marknadsföra seglingen både före under och efter arrangemanget med 
hjälp av kanske olika media .  
Söka nya sponsorer som inte har direkt med segling/sjöliv att göra (typ Holmgrens bil som 
var med i starten) 
Eventuellt fråga Stefan Erixsson om han är sugen på en comeback något år . 

● Någon slags samling och utdelning av billiga medaljer från Ullared till topp 3 båtarna precis 
innan middagen! Kort intervju av dem, varför gick det bra? Kort presentation av alla båtar 
under 2-3 minuter av kaptenen, båt, vilka man ör och målsättning, innan första middagen! 
Riktigt bra arrangerat av Er! Hälsningar Express SWE 594 

● Mycket bra att ni förkortade/var beeedda på att förkorta seglingarna vid bleke. Tänk också på 
att göra samma sak vid för mycket vind - annars skräms deltagare bort.  
Tidigarelägga skepparmöten till kl 08:00 så man ev. kan starta kl 9:00 beroende på 
vindprognos tycker jag. 

● Startplats? Föreslår Aspa, utanför Fyren Storsundet 
 


