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Välkommen till Notstickhällan Race!

Notstickshällan Race har seglats varje år sedan 1974, med ett undantag, 
2021 då vi med corona-restriktioner inte fick arrangera kappsegling. 

Tävlingen sker på en förhållandevis kort bana i Trosa skärgård, ca 10 sjö-
mil. Detta för att de tävlande ska hinna deltaga på klubbens festligheter.

Tidigare har klubben haft en ”Flaggfest” på dagen i samband med tävling-
en. Flaggfesten är dock flyttad till kvällen, kl 18.00 och då som knytkallas.

På dagen annordnas dock en sjösäkerhetsdag på hamnplanen vid Gäst-
hamnen. TBK har där ett tält där vi efter seglingen kommer att ha prisutdel-
ning. 
Sjöräddningen kommer att närvara liksom ett brandsäkerhetsföretag. Båda 
kommer att ha uppvisningar av olika slag. Eventuellt dyker även kustbe-

vakning och andra upp.

Några företag kommer att finnas på plats som 
till exempel Appelago som driver gästhamnen, 
Trosa Båt & Trailer. Trosa kommun flyttar den 
dagen si turistbyrå ner till hamnen.

En Foodtruck kommer att finnas uppstäld där 
klubbens medlemmar och deltagare på tävlingen 
bjuds på korv och kaffe. För de som är mer hung-
riga kommer möjligheten finnas att köpa mer.

Naturligtvis ligger tävlande båtar gratis i gästhamnen under dagen.

Klubbhuset kommer att vara öppen en stund på morgonen för registrering 
och information, för de som vill. Den digitala tiden gör dock att vi även 
tillåter registrering via SMS. På så vis underlättar vi för deltagare som inte 
har båten vid TBKs bryggor bland annat. Seglingsföreskrifter och sådant 
hämtas på nätet.

Får du inte tag på besättning? Naturligtvis ska du vara med ändå. Dels får 
de som seglar med två eller färre personer ombord använda sig av SRSs 
som ger ett litet avdrag på SRS-talet. Eller så hör ni av er till seglingskom-
mittén. Kanske kan vi tipsa om någon som vill segla med.

Båtplats före och efter tävlingen? Ja, det är inte 
helt enkelt. Trosa Båtklubb är ett låst område, 
både från in- och utsidan. Alla bryggplatser är 
dessutom individuellt anpassade för respektive 
båt, så vi kan inte så enkelt hysa in gästbåtar. Men 
kontakta oss så kan vi försöka hjälpa dig.
Annars kan vi rekommendera Trosa Gästhamn. 



Formell Inbjudan Notstickshällan Race

Datum:   2022-05-21
Tävlingens nivå: Grön
Båtklass:  SRS, lägsta SRS 0,700
Arrangör:  Trosa Båtklubb
Plats:    Trosa Båtklubb – Trosa Skärgård

Tävlingen ingår i TBKs KM

1 Regler
1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i 
 Kappseglingsreglerna (KSR) samt SRS-reglerna.

1.2 Båt som ej innehar någon form av giltigt SRS-tal kan tilldelas ett godtyckligt SRS-tal av   
 seglingsledningen. En sådan båt kommer dock inte att räknas in i den officiella pris- och   
 resultatlistan.

1.3 En båt med ett alternativt SRS-tal i mätbrev eller båtdatablad för kappsegling utan flygande   
 segel får anmälas utan sådana segel.
 Detta skall anmälas senast kl. 08:00 tävlingsdagen.

1.4 En båt med högst två personer ombord får kappsegla med ett SRS-tal för short-handed-  
 kappsegling (SRSs).
 Detta skall anmälas senast kl. 08:00 tävlingsdagen.

1.5 Mobiltelefon eller VHF skall finnas ombord.

1.6 KSR 40.1 gäller under hela tiden en båt är på vattnet, men den gäller inte för en kölbåt när   
 båten är förtöjd eller när den tävlande befinner sig under däck. En båt som bryter mot den   
 här regeln kan varnas eller straffas på det sätt som protest-kommittén finner lämpligt.

1.7 En båt som sitter fast efter grundstötning eller kollision får använda motor för att ta sig loss i  
 enlighet med KSR 42.3h och 42.3i.

1.8 KSR 52 ändras så att användning av elektriska vinschar för hissning och skotning av segel   
 samt användning av autopilot är tillåtet.

2. Villkor för att delta
2.1 Den person ombord som har ansvaret skall vara medlem av en klubb som är 
 ansluten till sin nationella myndighet.

2.2 Varje deltagande 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 tävlingen.

3. Anmälan

3.1 Anmälan ska göras senast Onsdagen 2022-05-18 via formulär på 
 https://www.trosabatklubb.se
 



3.2 Anmälningsavgiften är 250.- 
 Betalas via Swish till: 073-9466699.
 I meddelande skriv ”Notstickshällan” och skepparens namn.

 Har du inte Swish? Kontakta segling@trosabatklubb.se

 Notera att anmälan inte är godkänd förrän avgiften är betald.

3.3 Efteranmälan kan göras fram till tävlingsdagens morgon, 
 senast kl. 08:00 mot förhöjd avgift 350:-

4. Registrering och besiktningskontroll
4.1 Registrering SKALL göras senast 08:10 tävlingsdagen. 
 Antingen i TBKs klubbhus 07:50-08:10
 Eller via SMS-meddelande till 073-9466699. Text: ”segelnummer” och ”OK”.

5. Seglingsföreskrifter
5.1 Seglingsföreskrifter och annan information publiceras på tävlingens Sailarena-sida, även   
 länkad från https://www.trosabatklubb.se OBS! endast på nätet, inte i klubbhuset.
 
6. Tidsprogram
6.1 Program
   Registrering/Information 07:50-08:10
   Tid för första varningssignal 09:55  
   Prisutdelning i Gästhamnen vid TBKs tält så snart alla deltagare hunnit in i hamn.

7. Genomförande
7.1 Tävlingsledningen kan dela upp tävling och starter i klasser beroende på hur 
 deltagarlistan ser ut.

7.2 Gemensam start.

8. Banan
8.1 Banan är en skärgårdsbana om cirka 10 Nm. Start och mål vid Notstickshällan på 
 Fågelöfjärden. Separat banbeskrivning finns på hemsidan. https://www.trosabatklubb.se
 Med- eller motsolsbana meddelas på tävlingsdagens morgon via SMS. 

9. Priser
9.1 Styrelsens vandringspris tillfaller totalsegraren.
 Mindre pokaler till de tre första totalt.
 Nyttopriser till de som närvarar.

Uppdaterad Datum: 2022-05-04
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