Grattis – du har kvalificerat dig till
Seglingens Mästare 2021!
9–10 oktober, Marstrand
Svenska Seglarförbundet och Marstrands
Segelsällskap hälsar dig och din besättning
välkommen till Seglingens Mästare 2021.
I Sverige seglas över 60 SM varje år och på Seglingens Mästare
möts de för att avgöra vem som egentligen är bäst? Här är svenska
mästare (bästa svenska båt) kvalificerade att delta i kampen om den
prestigefyllda titeln Seglingens Mästare. Det är ett uppskattat
event av både seglare, publik och media. Spännvidden av seglare är
stor, allt från olika jolleseglare till seglare från mer traditionella
klasser. Ett antal wildcard är också inbjudna till tävlingen.
Inbjuden ansvarig ombord väljer sin besättning (4 personer
inklusive ansvarig ombord) utifrån den besättning som hen
vann mästerskapet med. Vi ser gärna att besättningen är mixad
med kvinnor och män.
Anmälan ska göras inom 14 dagar efter ert genomförda
SM/JSM via Sailarena. Observera att det endast finns 
36 platser till evenemanget för svenska mästare, ju tidigare
du gör din anmälan desto större chans har du att komma med.
Se den formella inbjudan på nästa sida.
Mer information finns på
www.svensksegling.se/SSFtavlingar/seglingensmastare/

Tidigare vinnare
2020

J/70 Jonas Kjellberg, Johannes Lind Widestam,
Måns Holmberg och Axel Munkby

2019

Matchracing Nicklas Dackhammar, Erik Larsson,
Jakob Wilson och Pontus Dackhammar

2018

CB66 Christoffer, Rebecca, Alexandra och
Anders Hellekant

2017

470 herr (wildcard) Anton Dahlberg, Fredrik Bergström,
Carl-Fredrik Fock, Marcus Dackhammar, André Olsson

2016

Matchracing Öppen Patrik Sturesson,
Herman Andersson, Erik Larsson, Erik Malmberg

2015

Melges 24 Tomas Skålén, Fredrik Pettersson,
Jonas Pettersson-Sand

2014

Wildcard Rasmus Myrgren, Carl P Sylvan,
Thomas Rahm, Axel Rahm

2013

Laser Master Niklas Edler, Mikael Björndahl,
Mathias Hermansson

2012

OS (wildcard 2) Rasmus Myrgren, Thomas Rahm
och Carl P Sylvan

2011

Laser Master Niklas Edler, Mathias Hermansson,
Mikael Björndal

2010

C55 Björn Österberg, Viktor Österberg, David Nihlmark

2009

470 Anton Dahlberg, Per Frykholm,
Alberte Holm-Lindberg

2008

Laser Master Niklas Edler, Anders Jönsson,
Jacob Jacobsson, Anders Borg

2007

J80 Mikael Lindqvist, Ingemar Sundstedt,
Ulf Camitz, Sandra Sandqvist, Olof Detlefsen

2006

Wildcard Viamare Magnus Woxén,
Kalle Kjerstadius, Mattias Almstedt,
Philip Carlsson

Inbjudan
Regatta: Seglingens Mästare 2021
Datum, plats: 9–10 oktober 2021, Marstrand
Regattans nivå: Röd
Arrangörer: Svenska Seglarförbundet
i samarbete med Marstrands Segelsällskap

1.

Regler
Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så
som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med
Addendum Q, Appendix UF.

2.5 Båtar tillhandahålls och är försäkrade av arrangören.

Arrangören tillhandahåller båtar, ca 7m lång kölbåt för fyra
personer. Regler för handhavande båtarna kommer att finnas
i seglingsföreskrifterna.

2.6 Varje deltagande besättning ska ta med sig VHF, för

1.3

Alla båtar för reklam, i enlighet med World Sailing
Regulation 20, som är beslutad och monterad av
arrangören. Tävlandes utrymme för reklam är begränsat
till kläder på tävlande.

3.1

1.4

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.

1.1

1.2

2.
2.1

Villkor för att delta
Inbjudan till Seglingens Mästare gäller bara den som varit
ansvarig ombord på den båt som vunnit svenskt mästerskap
samt är svensk medborgare.

2.2 Deltagande besättning ska bestå av fyra tävlande och det ska

ingå minst 50 % av de tävlande som varit ombord på båten
som vunnit det svenska mästerskapet (dock max fyra).

 esättning som orsakar skador på båt, rigg, segel eller annan
B
utrustning är ersättningsskyldig för skadorna upp till ett
maximalt belopp på 15.000 kr per enskild händelse.
kommunikation med kappseglingskommittén.

3.

3.2 Anmälningsavgiften är 6.000 kr för seniorklass och 4.500 kr

för juniorklass och ska betalas i samband med anmälan i
Sailarena. Inbetald anmälningsavgift är inte återbetalningsbar.

4.
4.1

2.4 En tävlande i anmäld och registrerad besättning kan, vid

sjukdom eller skada som uppkommit under tävlingen, bytas
ut eller utgå efter godkännande av kappseglingskommittén
under förutsättning att villkoret i punkt 2.2 fortfarande uppfylls.

Registrering
Senast den 27 september ska den som är ansvarig ombord ha
registrerat samtliga i besättningen i Sailarena.

4.2 I anmälningsavgiften ingår deltagande i regattamiddagen

lördagen den 9 oktober. Eventuellt behov av specialkost anmäls
via e-post till isabelle@ssf.se senast den 27 september.

4.3 Senast lördagen den 9 oktober kl 08:15 ska den som är ansvarig

ombord ha besökt tävlingsexpeditionen på Havshotellet i
Marstrand och meddelat att besättningen är på plats och klar
för tävlingen.

2.3 Samtliga tävlande ombord ska vara medlemmar i en klubb

ansluten till Svenska Seglarförbundet samt inneha en giltig
tävlingslicens utfärdad av Svenska Seglarförbundet. Tävlande
ska fylla minst 13 år det år tävlingen genomförs.

Anmälan
Den som är ansvarig ombord ska anmäla sig i Sailarena
senast 14 dagar efter att båtklassens mästerskap är genomfört. Vid senare anmälan kan platsen komma att gå till en
annan båtklass.

5.
5.1

Seglingsföreskrifter och information
Seglingsföreskrifterna kommer att publiceras på Seglingens
Mästares officiella anslagstavla på www.svensksegling.se

5.2 Kappseglingskommittén kommer sända information om

bana, starttider, resultat, säkerhet m.m. på VHF kanal som
anslås på anslagstavlan.

9.

6. Tidsprogram
Fredag 8 oktober
17.00–21.00
Tävlingsexpeditionen är öppen,
		Havshotellet
18.00–19:00
Briefing med domarna, Havshotellet
Lördag 9 oktober
07.45–08:30
Tävlingsexpeditionen är öppen,
		Havshotellet
08.30		
Skepparmöte, Havshotellet
09.30		
Varningssignal för dagens första
		kappsegling
16:00		
After Sail, Havshotellet
19:00		
Regattamiddag, Havshotellet
		
Söndag 10 oktober
08.30		
Varningssignal för dagens första
		kappsegling
14:30		
Finalsegling
15:00		
Prisutdelning och After Sail,
		Strandverket

9.1

Priser
Vinnaren av Seglingens Mästare får en inteckning i
tävlingens vandringspris. Priser delas ut till placering
1, 2 och 3.

10. Mediarättigheter, kameror och elektronisk
utrustning
10.1 I och med deltagande i Seglingens Mästare överlåter
vardera tävlande automatiskt till arrangören, SSF och deras
samarbetsorganisationer rätten att producera, använda, visa
och förmedla – när som helst efter eget val – foto, bilder,
filmupptagning eller live-upptagning till TV eller internet
av den tävlande och i förbindelse med tävlingen, utan någon
form av kompensation. Det åligger den som är ansvarig ombord att informera tävlande (och i händelse av minderåriga
tävlande: deras målsman) härom. Detta gäller också visning
av tävlandes sponsorers logotyper, namn och annat som kan
vara rättighetsskyddat.
10.2 Arrangören och av denne utsedd tredje part har rätt att

montera och använda kameror, mikrofoner och/eller positioneringssystem ombord på båtarna.

10.3 Besättningarna eller enskilda tävlande kan uppmanas och ska i

största möjliga mån delta på presskonferenser och intervjuer.

7.
7.1

Genomförande
Tävlingen genomförs som sprintkappsegling, vilket innebär
korta kappseglingar med deltagarna indelade i grupper enligt
särskilt kappseglingsschema i seglingsföreskrifterna. Efter en
grundomgång genomförs semifinaler och finalsegling. Varje
kappsegling beräknas ta ca 10–12 minuter.

8. Kappseglingsområde och bana
8.1 Kappseglingarna genomförs utanför Strandverket på
Marstrandsön.
8.2 Banan är en kryss- och länsbana med kryssgate och länsgate.

PARTNERS

