
 
 

Inbjudan 
 
 

GÖRAN ANDERSSON – MEMORIAL TROPHY 
OK-jolle Cup 1 
 
 
Datum:  22 – 23 APRIL 2023 
 
Plats:  Marstrand 
 
Tävlingens nivå:  BLÅ i enlighet med Svenska Seglarförbundets 

tävlingsreglemente 
 
Båtklass:  OK-jolle 
 
Tävlingen gäller: Öppen klass 
 
Arrangör:  Marstrands Segelsällskap (MaSS) 
 
 
 
 
1. Regler 
 
1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i 

Kappseglingsreglerna (KSR) 
 
1.2 Alla båtar kan komma att, föra reklam tillhandahållen av arrangören. 
 Ev. placering av dekaler eller liknande, meddelas vid rorsmansmöte. 

 
 
1.3 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 protestkommittén 
finner lämpligt. 

 
1.4 När vattentemperaturen understiger +14ºC ska tävlande ha på sig kläder som ger 

gott skydd mot nedkylning i vatten, t.ex. våtdräkt eller torrdräkt. 
 
1.5 Om det finns konflikt i texten mellan inbjudan och seglingsföreskrifter, har texten i 

seglingsföreskrifter företräde. 
 

 
2. Villkor för att delta 
2.1 Tävlande båt ska vara ansvarsförsäkrad. 
 
2.2 Den som är ansvarig ombord ska vara medlem av en klubb ansluten till Svenska 

Seglarförbundet eller till sin nationella myndighet. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
2.3 Tävlingen är öppen klass. Varje tävlande ska vara medlem av en klubb ansluten till 

Svenska Seglarförbundet eller till sin nationella myndighet.  
 
2.4 Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se RRS 4, Besluta att tävla. Den 

anordnande myndigheten tar inget ansvar för egendoms- eller personskador som 
någon åsamkats i samband med, före, under eller efter regattan. 

 
2.5 Båtar med ägarskap eller registrering i Ryssland eller Belarus, eller båtar med 

tävlande som är ryska eller belarusiska medborgare, får inte delta på tävlingen. 
Den här punkten är beslutad av SSF:s styrelse och fastställd i 
Tävlingsreglemente 2023, punkt 1.3.13.  

 
3. Anmälan 
3.1 Anmälan ska göras i Sailarena senast kl. 23.00 måndagen den 10 april 2023. 
 www.sailarena.com/sv/se/club/mass/goran-andersson-ok-jolle-cup2 
 
3.2 Anmälan skall innehålla följande uppgifter: 
 Efternamn 
 Förnamn 
 Klubbtillhörighet 
 E-mejladress 
 Mobil nr. 
 
3.3 Anmälningsavgiften är 700 SEK och betalas i Sailarena i samband med anmälan. 

Om avanmälan görs senast 15 april före tävlingen eller om arrangören avvisar en 
båts anmälan, kommer anmälningsavgiften att betalas tillbaka. 
 

3.4 Anmälningsavgiften inkluderar följande: 
 ”After-sail” lördag 22 april vid MaSS klubblokal. 
 Tävlingsavgift 65 SEK till Svenska Seglarförbundet 
 Tävlingsavgift 11 SEK till Västkustens Seglarförbund 
 Priser 
 Klubbens kostnader 
 
3.5 Anmälan efter den 10 april t.o.m. 21 april kl. 12.00 kan göras mot en förhöjd avgift 

om 850 SEK. 
  
4. Ankomstanmälan 
4.1 Ankomstanmälan skall ske senast 22 april kl. 09.30 i MaSS klubblokal på 

Hedvigsholmen. 
 
5. Besiktning  
5.1 Den som är ansvarig ombord ska kunna styrka klubbmedlemskap och kunna visa 

båtens mätbrev eller motsvarande. 
 
5.2 En båt, besättning eller utrustning kan när som helst kontrolleras avseende 

överensstämmelse med reglerna. På vattnet kan kappseglingskommittén eller 
tekniska kommittén instruera en båt att omedelbart bege sig till en anvisad plats för 
besiktning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
6. Seglingsföreskrifter och information 
6.1 Seglingsföreskrifter och annan officiell information kommer att finnas tillgängligt på 

den officiella anslagstavlan på Sailarena. 
Tävlingskommittén kommer även att, i möjligaste mån, anslå information på ett av 
klubbhusets fönster 

 
6.2 Kappseglingskommittén kommer, när det är möjligt och lämpligt, att sända 

information om bana, starttider, säkerhet med mera på VHF kanal 72 eller som 
anslås på anslagstavlan. 

  
7. Tidsprogram 
7.1  

Fredag 21 april  

Ankomst, avlastning Se bilaga 1 

Lördag 22 april  

Ankomst, avlastning Se bilaga 1 

Ankomst anmälan 08.00 – 09.30 I MaSS klubblokal 

Rorsmansmöte 09.40 vid MaSS klubblokal 

Första varningssignal för dagen 10.55 

After-Sail Snarast efter insegling vid MaSS 
klubblokal

Söndag 23 april  

Första varningssignal för dagen 09.55 

Så snart sista kappsegling avslutats Prisutdelning vid MaSS klubblokal  

 
7.2 Inga seglingar startas efter kl. 15.00 på söndag 23 april. 
 
8. Genomförande 
8.1 6 kappseglingar är planerade. 
 
8.2 Tävlingen genomförs i en rak serie 
 
9. Kappseglingsområde och bana 
9.1 Kappseglingarna kommer att genomföras på Marstrandsfjorden eller utanför 

Strandverket beroende på väderförhållanden  
 
9.2 Banan kommer att alternativt vara en kryss-läns bana eller en triangelbana. Bana 

meddelas på rorsmansmöte 
 
10. Protester och straff 
10.1 KSR appendix P gäller. 
 
10.2 Med ändring av KSR § 44.1 och §44.2 ändras två-svängs straffet till en-svängs straff 

 
10.3 KSR appendix T1 gäller. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
11. Poängberäkning 
11.1 KSR A5.3 gäller. 

 
11.2 Kappseglingskommittén gör inga ändringar av resultat 5 timmar efter den sista 

kappseglingen detta ändrar de villkor som framgår av KSR 90.3e(3) 
 

11.3 KSR A2.1 ändras så att vid tre eller färre genomförda kappseglingar räknas samtliga 
och vid fler än tre genomförda kappseglingar får den sämsta räknas bort. 
 

12. Priser 
12.1 GÖRAN ANDERSSON MEMORIAL TROPHY – priset kommer att förvaras i MaSS 

klubblokal 
 MaSS klubbpriser 
 Ev. sponsorspriser 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Datum: 2023-02-13                   Version: 1.3                              NSL: Peter Söderberg 
 

 

Kontakter 
 
Projektledare  Kicki Hedström +46 (0)733–330486 
 
Ass. Projektledare Eva Hansson +46 (0)707-71 52 81 
 
Nationell Segl. ledare Petter Vedin +46 (0)705-64 44 88 

 

Klubbordförande  Marcus Blomberg +46 (0)708-13 84 45 

 

 

Bilagor: 

 

1 Aktivitetsområden 

2 Boendemöjligheter 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 1 

Aktivitetsområden 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 2 

Boende möjligheter på Marstrand 

Camping och stugor 
www.marstrandscamping.se 
Tel: +46 (0)303-605 84 
info@marstrandscamping.se  
 
Hotell nära MaSS sjösättningsramp 
Marstrands Havshotell 
www.marstrands.se/en/ 
Telefon: +46 (0)303 240 200 
hej@marstrands.se 
 
Hotell på Marstrandsön 
 
Villa Maritime 
www.villa-maritime.se 
+46 (0) 303-610 25 
info@villa-maritime.se 
 
Carlstens Soldathotell –” Bed & Breakfast” 
www.carlstenssoldathotell.se 
Tel: +46 (0) 303-602 65 
cs@carlstenssoldathotell.se 
 
Nautic Hotel  
www.nautichotell.com 
Tel: +46 (0) 303-610 30 
nautichotell@gmail.com 
 
Kurhotellet 
www.marstrandskurhotell.com 
Tel: +46 (0) 303 600 10 
info@marstrandskurhotell.com 
 
 


