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Välkommen till SM 2022 i Stenungssund 
I detta dokument finns lite praktisk information inför och under SM den 26 till 28 augusti. 

Stenungssunds segelsällskap jobbar för en hållbar miljö och förutom att den officiella anslagstavlan 

finns på Sailarena kommer registreringen göras online.  

 

Ankomst till StSS. 
Vägen in till Segelklubben är spärrad med en bom för att minska trafiken in till den närliggande 

kommunala badplatsen.  

Vi försöker i möjligaste mån att möta vid bommen under fredag för att låsa upp denna.  

Om vi inte är där ring oss på 0709870243 (Patrik J), 0702007405 (Christer S) eller 0729669539 (Rikard 

B) så öppnar vi via mobilen. Vid utpassage från området öppnar sig bommen automatiskt.  

Deltagare som avser sjösätta på torsdagen hänvisas i första hand till norra hamnen.   

Ingen passning på bommen lördag samt söndag förmiddag och vi rekommenderar att ni parkerar vid 

kulturhuset Fregatten alt Stenungsbaden för er som bor där.  

 

 

 

After sail – Fredag  
StSS bjuder på aftersail på fredag kväll efter seglingarnas slut vid sjöboden. Hoppas att så många som 

möjligt har möjlighet att närvara.  

 

Vägbom 

Gångväg – Parkering ca 500m 
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Sjösättning 
Sjösättning sker på någon av följande alternativ:  

- (A) Ramp alt kran på klubben område. Kranen har endast krok så infästning i båt får ägaren själv 

tillhandahålla. Prata med klubbrepresentant innan kran används. 

- (B) Ramp norra hamnplan (Lilla Strandvägen 6A, STENUNGSUND).  

Trailers parkeras på StSS område alternativt i norra hamnen. Tänk på att parkera trailer så tätt som 

möjligt på StSS så alla får plats. I norra hamnen skall man parkera trailern på lämplig plats som inte 

blockerar trafik / verksamhet   

 

Parkering Fregatten 

Gångväg parkering ca 500m 
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Tilläggning 
Karta över StSS hamnen  

 

Upptagning  
Ramp alt kran på klubben område. Prata med klubbrepresentant innan kran används. 

Efter seglingarna på söndagen eller när tävlingsledningen avslutat regattan kommer vi möta vid 

bommen för att låsa upp denna. Om vi inte är där ring oss på 0709870243 (Patrik J), 0702007405 

(Christer S) eller 0729669539 (Rikard B) så öppnar vi. 

Vissa hänsyn då ytan är begränsad vid klubben och låt dom deltagare som har längst att åka ha 

företräde till ramperna.   

Ramp norra hamnplan (Lilla Strandvägen 6A, STENUNGSUND). 

 

       --> Tilläggningsplats 

       --> Begränsat vattendjup 

       --> Klubb-båtar, tilläggning ej tillåten   

Sjösättningsramp 

Kran 

Klubbstuga 

Sjöbod 



 

Svenskt Mästerskap 2022 
C55 & CB 66 Racer 

 

Distans till banområde: Ordinarie: 1.5nm , Alternativt 2nm 


