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Inbjudan till 

Shorthanded Runt Alnön 2020 

 
    Kappsegling:  Lokal segling runt Alnön för kölbåtar 

                Datum:                      2020-06-13 

                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/shorthanded-runt-alnon-2020/ 

 samt på sällskapets webbsidor https://www.suss.y.se/ 

1.2.1    Tävlingen seglas enligt SRSs, shorthanded. En klass, en start. Endast kölbåtar. 

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

SRSv-mätbrevet för kappsegling utan flygande försegel får anmälas utan sådana 

segel. Detta ska göras senast tisdag 2019-06-09 i samband med anmälan. 

Anmälan efter tisdag innebär att ett mättal med dessa segel kommer att 

användas.  

1.3 Autopilot får användas. Detta ändrar regel 52, handkraft. 

1.4   En tävlande som lämnat land ska ha på sig personlig flytutrustning. Utom vid 

kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig utrustning. Detta ändrar 

regel 40. 

2.        Villkor för att delta  

 
2.1        Seglingen arrangeras i enlighet med de regler/begränsningar som       

             Folkhälsomyndigheten, Riksidrottsförbundet och Seglarförbundet satt upp. 

             För närvarande (14/5, kan ändras igen) gäller följande:     

 

Seglingen ska ske som en lokal segling. Alltså öppen för den arrangerande 

klubben samt närliggande klubbar. Med närliggande avses det avstånd/den tid 

https://www.sailarena.com/sv/se/club/suss/shorthanded-runt-alnon-2020/
https://www.suss.y.se/
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man kan tänkas lägga på att åka till och från jobbet/skolan under en och 

samma dag. 

 

Alla deltagande båtar seglar från sin hemmahamn, deltar i tävlingen och seglar 

sedan tillbaka till sin hemmahamn igen. 

 

Inget rorsmansmöte eller samling får ske på land utan all kommunikation 

måste ske digitalt eller på annat sätt. 

 

Besättningen som ska tävla, tränar också vanligtvis tillsammans och ska båda ta 

ansvar för att följa folkhälsomyndigheternas råd och riktlinjer. 

 

Skepparen har ansvar för att närkontakt mellan idrottsutövare begränsas. 

 

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

klubb som är ansluten till Svenska Seglarförbundet.   

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 2019-06-09 via Sailarena. 

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

3.1.2 Efteranmälan kan göras till och med 2019-06-12. 

3.2 Anmälningsavgiften är 150 kronor och betalas med Swish enligt anvisningar på 

Sailarena, se länk ovan. Saknar du helt möjlighet att betala med Swish så kan 

betalning ske till Sällskapets PG-konto. 

4.        Registrering  

Registrering görs med SMS till 070 220 31 28  

eller med mail till camilla.loo@hotmail.com      

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

 Program – Lördag 2020-06-13 

             10:00 senast.   Registrering via sms eller mail. 

             11:00         Tid för varningssignal. 

 

6.        Banan 

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

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

7.      Protester och straff 

             KSR Appendix T1 (Straff efter kappsegling) gäller.  

8.        Priser 

Priser till de fem först placerade. Prisutdelning sker preliminärt på Alnön Runt 

den 29:e augusti. 

 

Resultatlista publiceras på Sailarena, på Sällskapets webbsidor samt på 

Facebook. 

 

9.       Övrigt 
 

       Seglingen ingår inte i GKC. 

       
 

               Sundsvall 2020-05-14 

 

Evenemangsansvarig  

Björn Karjel  070 929 23 12 bjorn.karjel@aspia.se 

 

Seglingsledare 

Camilla Loo 070 220 31 28 camilla.loo@hotmail.com 

mailto:bjorn.karjel@aspia.se

