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 Inbjudan till  

 Alnön Runt – 2020-08-29 

 Kappsegling:    Regional segling för kölbåtar runt Alnön  

 Datum: 2020-08-29 

     Arrangör: Sundsvalls Segelsällskap 

 

1. Regler 

1.1 Kappseglingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är 

definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S samt SRS-

reglerna. 

Seglingsföreskrifterna består av föreskrifterna i KSR Appendix S, 

Standardseglingsföreskrifter och kompletterande seglingsföreskrifter som 

kommer att finnas på 

 https://www.sailarena.com/sv/se/club/suss/alnon-runt-2020/  

samt på Sundsvalls segelsällskaps Facebooksida.  

1.2.1 Tävlingen seglas enligt SRS uppdelat i två klasser (preliminärt) vars indelning 

meddelas i seglingsföreskrifterna. Antalet starter styrs av antalet personer 

ombord i båtarna. I varje start får max femtio personer ingå. Ute på banan är 

det fritt. Detta är alltså regler föranledda av Coronapandemin. 

1.2.2 En båt med ett alternativt SRS/SRSv-tal i SRS-tabellen, SRS-mätbrevet eller 

SRSv-mätbrevet för kappsegling utan undanvindssegel får anmälas utan sådana 

segel. Detta ska anmälas senast tisdag 2019-08-25 i samband med anmälan. 

1.2.3 En båt med högst två personers besättning får kappsegla med ett SRS-tal för 

shorthanded kappsegling (SRSs). Detta ska anmälas senast tisdag 2019-08-25 i 

samband med anmälan. 

1.2.4 Båtar utan SRS-tal får delta utom tävlan i en Cruising-klass där endast seglad tid 

redovisas. 

1.3 Autopilot får användas. Detta ändrar regel 52, handkraft. 
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2. Villkor för att delta 

2.1        Seglingen arrangeras i enlighet med de regler/begränsningar som       

Folkhälsomyndigheten, Riksidrottsförbundet, Seglarförbundet samt 

Polismyndigheten satt upp. 

  

2.2        Den tävlande ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är 

ansluten till sin nationella myndighet. 

2.3 Varje tävlande båt ska vara ansvarsförsäkrad. 

2.4 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 

3.1.1 Anmälan görs senast tisdagen 2019-08-25 på Sailarena 

 https://www.sailarena.com/sv/se/club/suss/alnon-runt-2020/ 

 

3.1.2 Efteranmälan är möjlig mot en förhöjd avgift fram till 

lördag, 2019-08-29 kl. 09:00.  

Observera! - Vid efteranmälan kan båten inte anmälas för kappsegling utan 

undanvindssegel eller segling shorthanded. 

3.2       Ange det SRS-tal som båten avser kappsegla med. 

 

            Båt utan SRS-tal deltar utom tävlan och anmäls i Cruisingklass. 

3.3 Anmälningsavgiften är 300 kr och betalas genom Sundsvalls Segelsällskaps 

Swishnummer, enligt anvisning som finns på 

https://www.sailarena.com/sv/se/club/suss/alnon-runt-2020/, ange rorsmans 

namn som referens. 

Avgiften vid efteranmälan är 400 kr och betalas även den via Swish. 

4.        Registrering 

4.1 Registrering görs med SMS till nummer 070 220 31 28.  

https://www.sailarena.com/sv/se/club/suss/alnon-runt-2020/
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4.2 Mätbrev ska kunna visas upp innan en båt kappseglar. Detta betyder i praktiken 

att mätbrevet ska finnas publicerat på Seglarförbundets webbsidor innan start. 

5.        Tidsprogram 

5.1        Lördag 2019-08-29 

08:00-09:00 Registrering via SMS till 070 220 31 28 

 
Fysiskt skepparmöte utgår - seglingsföreskrifter och ändringar meddelas via         
regattans sida på Sailarena.com och på Sundsvalls Segelsällskaps Facebooksida. 
 

              10:00                         Tid för första varningssignal           

 

 

6. Genomförande 

6.1 Seglingen genomförs med separata starter för varje SRS-klass samt för 

Cruisingklassen. 

6.2    Seglingen ingår i Guldkusten Cup (GKC4) 

7. Kappseglingsområde 

7.1 Kappseglingen genomförs genom segling medurs eller moturs runt Alnön. 

8. Banan 

8.1 Banan är en skärgårdsbana runt Alnön med start och mål utanför Vindhem. 

Banan innehåller fasta märken och öar som ska passeras enligt banbeskrivning.  

9. Protester och straff 

9.1        KSR Appendix T1 gäller. Straff efter kappsegling. 

10. Priser 

11.1 Vandringspriser till segrande båt i respektive SRS-klass samt totalsegrare. 

 Prisutdelning kommer att ske vid ett senare tillfälle. Förhoppningsvis under 

hösten. 

 


