
 

 

INBJUDAN  
 

TÄVLING: RANKINGSEGLING 2.4 MR   
DATUM: 2019-06-1 – 2019-06-02 
ARRANGÖR: SOTEFJORDENS SEGELSÄLLSKAP (SFS), LILLA GÅSHOLMEN, HUNNEBOSTRAND 
 

1. REGLER 
1.1 Kappseglingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade 

i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S. 
Seglingsföreskrifterna består av föreskrifterna i KSR Appendix S, 
Standardseglingsföreskrifter, och kompletterande seglingsföreskrifter som kommer 
att finnas på den officiella anslagstavlan placerad vid klubbhuset och på www.sfss.se . 

1.2 Båtar är inte undantagna från kravet att visa en röd flagga enligt andra meningen i 
KSR 61.1a. (Det här ändrar KSR 61.1a2).    

1.3 Alla båtar kan komma, i enlighet med World Sailing Regulation 20, föra reklam vald 
och tillhandahållen av arrangören. 

1.4 Båtar är undantagna att ta en straff när andra delar av båten än skrovet eller 
besättningen berör ett märke. KSR C 2:14 gäller (appendix matchracing) detta ändrar 
KSR 31  

 

2. VILLKOR FÖR ATT DELTA 
2.1 Tävlande ska uppfylla kraven i World Sailing Regulation 19. 
2.2 Varje tävlande båt ska vara ansvarsförsäkrad. 
2.3 Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla. Den 

arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som 
någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter regattan. 

 
3. ANMÄLAN 
3.1 Anmälan ska göras senast 10 maj till www.swe24metre.com.  

3.2  Anmälan ska innehålla uppgifter om namn, adress, telefonnummer, segelnummer och 
tillhörande segelklubb.  

3.3  Anmälningsavgiften är 600 kr och betalas genom insättning på Bankgiro 457-6146 eller 
Swish: 123 611 0183.  

 



 

 

4. REGISTRERING OCH BESIKTNINGSKONTROLL 
4.1 Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast kl. 9 den 1 juni.  

4.2 Mätbrev ska kunna visas upp innan en båt kappseglar. 

4.3 Tävlande som är ansvarig ombord ska i enlighet med Svenska Seglarförbundets 
föreskrift i AppS 1 kunna verifiera giltig tävlingslicens från SSF innan båten kappseglar.  

4.4 En båt eller utrustning kan när som helst besiktigas avseende överensstämmelse med 
reglerna. På vattnet kan kappseglings och/eller tekniska kommittén instruera en båt 
att omedelbart bege sig till en föreskriven plats för besiktning. 

4.5 Skadad eller förlorad utrustning får inte ersättas utan skriftligt tillstånd från 
kappseglingskommittén. Begäran om det ska göras till kappseglingskommittén vid 
första möjliga tillfälle. 

 

5. TIDSPROGRAM 
5.1 Sjösättning från kl.15, onsdagen 29 maj. 

5.2 Rankingsegling lördag 1 juni 

 08.00-09.00 Registrering vid regattaexpedition i klubbhuset 
 09.30  Skepparmöte 
 11.00  Tid för första varningssignal segling 1 
 15.30  Senaste tid för varningssignal 
 19:00  Regattamiddag 
 Rankingsegling söndag 2 juni 
 10.00  Tid för första varningssignal för dagen, max 3 seglingar 
 15.00  Senaste tid för varningssignal 

Prisutdelning sker på Södra kajen, vid båtupptagningen 

5.3 7 st. kappseglingar är planerade  

 

6. GENOMFÖRANDE 
6.1  Minst 10 båtar måste vara anmälda för att tävlingen ska genomföras. 

6.2 Regattan genomförs som fleetracing i en rak serie. 

 

 

 

 



 

 

7. KAPPSEGLINGSOMRÅDE 
7.1 Kappseglingarna är planerade att genomföras på området SW Klätten norr om 

Hunnebostrand. 

8. BANAN 
8.1 Banan är en kryss-läns-kryss-läns-kryss bana 

9. PROTESTER OCH STRAFF 
9.1 KSR Appendix P gäller. 

9.2 En båt får ta ett ensvängsstraff, när den kan ha brutit mot en regel i del 2 eller regel 
C2.14 när den kappseglar. Detta ändrar KSR 44.1 

10. POÄNGBERÄKNING 
10.1 Lågpoängsystemet i KSR Appendix A gäller med den avvikelsen att vid tre eller färre 

kappseglingar räknas samtliga. 

 
11. PRISER 
11.1  Priser till 1/5 av deltagarna.  

12. REGLER FÖR STÖDPERSONER 
12.1   Stödpersoner ska följa Svenska Seglarförbundets säkerhetskodex. 

 

DATUM: 2019-03-17 
NAMN: Sotefjordens Segelsällskap 
 

BILAGOR TILL INBJUDAN 

1 Program för träningssegling. 
2 Mat under träning och ranking. 
3 Övernattningsmöjligheter. 
4 Karta, sjösättning, uppställning båtvagnar, mm 
5 Karta över träning- och kappseglingsområden 

 



PROGRAM TRÄNING I Hunnebostrand 30/5-31/5 2019 
Tränare: Linda Rahm 
 
Sjösättning 
från kl 15:00 onsdag 29 maj, meddela SFS* för övriga tider 
Torsdag 30 maj 
0930 Samling i klubbhuset Sotefjordens SS. Båtarna riggade och i sjön 
1000 Träningspass 1 på havet 
1230 Lunch i klubbhuset 
1300 Genomgång i klubbhuset 
1330 Träningspass 2 på havet 
1600 Eftersnack samt planering för fredagen klubbhuset.  
1900 Middag i klubbhuset 
Fredag 31 maj 
0930 Samling enl. ovan med båtarna i vattnet 
1000 Träningspass 3 
1230 Lunch som ovan 
1300 Genomgång 
1330 Träningspass 4 med eventuellt ett race i full skala ute på havsbanan. 
1630 Diskussioner och erfarenheter.  
1730. Information från Förbundet 
1900 Middag i klubbhuset 
 
OBSERVERA 
Anmälan till träningen till förbundet senast 10 maj. Kostnad 400 kr betalas till förbundet eller 
på plats till kassören.  
Glöm inte att boka boende på Kaprifol eller vandrarhemmet. 
Sjösättning: meddela SFS om du inte kan sjösätta på onsdag kväll (Mayra: 0736567112)  
Allt detta finns också att läsa i inbjudan med bilagor under anmälan på hemsidan. 
www.swe24metre.com 
www.sfss.se 
 

*Meddela SFS om du inte kan sjösätta på onsdag (Mayra 073-6567112) 

 



 

 

MAT UNDER TRÄNING OCH RANKING 2019 I HUNNEBOSTRAND. 
 

Klubben kommer att servera måltider enligt följande.  

LUNCH:  
Torsdag-Fredag (träningsdagarna) 85 kr  

MIDDAGAR:  
Onsdagskvällen: buffé 80 kr. (dropp in, ingen anmälan kl 18:00-22:00) 

Torsdag kl 19:00: Middag 170 kr/person 

Fredag kl 19:00: på fredagen blir något alldeles extra –burfångade FÄRSKA 
havskräftor och FÄRSKA räkor. 350 kr/person. 

Lördag kl 19:00 Regattamiddag. 280 kr/person. 

 

Fika finns att köpa vid samlingar mm. 

SFS bjuder på korv med bröd på söndag vid prisutdelning. 

 

Anmälan till maten måste göras senast onsdag kl 20:00 till klubbhuset vid 
registreringen eller SMS till Mayra 0736567112, ange tydligt vilka måltider du 
ska vara med. 

 

Välkomna! 



Övernattningsmöjligheter 

Bilaga till NOR Sotefjordens SS Ranking o träning 2.4. 
Vi har två övernattningsmöjligheter. 

1. Hotell Kaprifol 

Vi har förbokat en del rum. 

Ring och boka före 10 maj till telefon 0523 55215.  

Ange 2.4 seglare o Mats Millbourn vid bokningen. Först till kvarn!!!! Vi har fått 
lite rabatt på ordinarie priser, se bilaga ”Prislista”. 

 

2. Vandrarhemmet. 
- Priser finns på deras hemsida. www.hunnebostrandsvandrarhem.se 
- Mat gör man själv i köket, men man kan få frukost. Be om detta vid 

bokningen. 

 

Boka på telefon 0761-846883. Boka före 10 maj. Säg att du är 2.4 seglare. 

Först till kvarn.  

 

Båda ligger på rimligt gångavstånd från hamnen. Kaprifol något närmare. 

  



HOTEL KAPRIFOL - RUMSTYPER - PRISLISTA 
2.4 SEGLINGAR 29 MAJ - 2 JUNI 2019 
 
Vinterpriser 2019-01-01- - 2019-06-15 
 
KATEGORI     Brutto  Rabatt  Netto 
1. Dubbelrum med delat dusch och wc i hallen   1 150  100  1 050 
    Som enkelrum    850  100  750 
2. Enkelrum med dusch och wc på rummet   1 050  100  950 
3. Dubbelrum med dusch och wc på rummet   1 400  100  1 300 
    Som enkelrum    1 050 100  950 
4. Stort dubbelrum med dusch och wc på rummet   1 650  100  1 550 
    Som enkelrum    1 300  100  1 200 
5. Svit - sovrum och salong med dusch och wc på rummet  1 850  100  1 750 
    Som enkelrum    1 450  100  1 350 
 

Priserna är per rum per natt inklusive alla skatter och avgifter med frukost, parkering och WiFi. 






