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INBJUDAN 
 

Regatta:  Women On Water, WOW och 
kval till Women’s Sailing Champions League 

 
Datum, plats: Ekerö, Jungfrusund 3-4 september 2022 
 
Regattans nivå: Röd 
 
Arrangörer:  Svenska Seglarförbundet (SSF) i samarbete med 

Ekerö Båtklubb 
 
Efter ett initiativ i Danmark 2018, att sätta kvinnlig segling i fokus, skapades koncep-
tet WoW, Women on Water. Den här tävlingsformen har utvecklats vidare och ge-
nomförs på många håll runt om i Europa. På WOW är dambesättningar välkomna 
oavsett nivå och kvalifikationer. 
2019 genomfördes den första Women’s Sailing Champions League. 2022 kommer 
Women’s Sailing Champions League att genomföras i Lusanne i Schweiz den 7-9 ok-
tober. En klubb från varje land i Europa bjuds in att delta med en helt kvinnlig besätt-
ning. Det här är en inbjudan till svenska klubbar att med dambesättning delta i 
WOW 2022 som tillika är kval till Women’s Sailing Champions League. 
 
 

1. Regler 

1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definie-
rade i Kappseglingsreglerna (KSR) samt med Appendix UF som bifogas seglings-
föreskrifterna. 

 
1.2 Arrangören tillhandahåller båtar, ca 7 m lång kölbåt av typ J/70. Klassregler gäl-

ler inte. Regler för handhavande båtarna kommer att finnas i seglingsföreskrif-
terna. 
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1.3 Alla båtar för reklam som är beslutad och monterad av arrangören. Tävlandes 
utrymme för reklam är begränsat till kläder på tävlande. 
 

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. 

 
 

2. Villkor för att delta 

2.1 Klubbar anslutna till Svenska Seglarförbundet har rätt att anmäla en eller flera 
dambesättningar till WOW och kvalet till Women’s Sailing Champions League. 
Klubbar från Norge, Danmark och Finland kommer också att erbjudas plats att 
delta på tävlingen. 

 
2.2 Samtliga tävlande ombord ska vara medlemmar i klubben de representerar 

samt inneha en giltig tävlingslicens utfärdad av Svenska Seglarförbundet. Kravet 
på tävlingslicens gäller inte deltagare från Norge, Danmark eller Finland. 

 
2.3 Besättningen i varje kappsegling ska bestå av fyra eller fem kvinnor. Det antal 

personer som besättningen har ombord i första kappseglingen ska vara samma 
i samtliga kappseglingar. Kappseglingskommittén får besluta om undantag för 
enstaka kappseglingar vid skada, sjukdom eller annat tungt vägande skäl. 

 
2.4 På tävlingen tillhandahålls båtar av arrangören. Deltagande klubb kommer att 

faktureras för eventuella skador på båt, rigg, segel och annan utrustning som 
orsakas av klubbens lag, dock max 15 000 kr per enskild händelse. 

 
2.5 Deltagande besättning ska ta med sig VHF, för kommunikation med kappseg-

lingskommittén. 
 
2.6 Deltagande besättning uppmanas att bära enhetlig klädsel under kappsegling 

där klubbens namn och logotyp framgår. 
 
 

3. Anmälan 

3.1 En klubb anmäler sig till tävlingen via Sailarena senast den 15 augusti 2022. An-
mälan öppnar den 1 juni kl 08:00. Anmälningsavgiften är 5.000 kr. Klubbar från 
Norge, Danmark och Finland kan anmäla sig via e-post till claes@ssf.se och 
kommer att faktureras för anmälningsavgiften. 

 
3.2 Antalet deltagande besättningar kan komma att begränsas. Skulle fler besätt-

ningar vara anmälda än antalet tillgängliga platser, kommer tidig anmälan och 

mailto:claes@ssf.se
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klubbar som deltar i Allsvenskan Segling att prioriteras. Klubbar med flera be-
sättningar anmälda kan komma att få reducera antalet. 

 
3.3 Betald anmälningsavgift återbetalas om klubbens anmälan avvisas eller i hän-

delse av att tävlingen ställs in. 

 
 
4. Registrering 

4.1 Senast den 15 augusti 2022 ska den deltagande besättningen vara registrerad i 
Sailarena. Av registreringen ska det framgå tävlandes för- och efternamn, födel-
seår och e-postadress samt vem som är ansvarig ombord (skeppare). 

 
4.2 Den som är ansvarig ombord ska på uppmaning av tävlingsledningen kunna be-

styrka att besättningen uppfyller kraven i punkterna 2.2 och 2.3. Kappseglings-
kommittén får besluta om ändring av registrerade tävlande vid skada, sjukdom 
eller annat tungt vägande skäl. 

 
4.3 Arrangören erbjuder möjlighet för de tävlande att beställa lunch de båda täv-

lingsdagarna. Beställning av lunch görs enligt anvisningar på 
https://www.svensksegling.se/SSFtavlingar/Allsvenskan/WOW/fordeltagare/ 
Lunchbeställning ska vara gjord senast måndagen den 29 augusti. Betalning 
görs till arrangören enligt anvisningarna. 

 
 

5. Seglingsföreskrifter 

5.1 Seglingsföreskrifterna kommer att publiceras på tävlingens officiella anslags-
tavla: https://www.svensksegling.se/SSFtavlingar/Allsvenskan/WOW/Officiell-
anslagstavla/ ca en vecka före tävlingen. 
 

 
6. Tidsprogram 

6.1 Program 
 Fredag 2 september 

15.00 – 20.00 Regattaexpeditionen är öppen 
 18.00 – 19.00 Seminarium regler och format, Jungfrusund + online 
    
 Lördag 3 september 
 08.00 – 18.00 Regattaexpeditionen är öppen  

08.45  Skepparmöte 
09.30  Varningssignal för första start 
Ca 18:00 After Sail efter dagens kappseglingar. 

https://www.svensksegling.se/SSFtavlingar/Allsvenskan/WOW/fordeltagare/
https://www.svensksegling.se/SSFtavlingar/Allsvenskan/WOW/Officiellanslagstavla/
https://www.svensksegling.se/SSFtavlingar/Allsvenskan/WOW/Officiellanslagstavla/
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 Söndag 4 september 
 08.00 – 16.00 Regattaexpeditionen är öppen 

08.15  Skepparmöte 
09.00  Varningssignal för första start 
15:00  Finalsegling 
15:30  Prisutdelning och After Sail 

 
 
7. Tävlingsformat 

7.1 Tävlingen är planerad att genomföras som ett antal korta kappseglingar i olika 
grupper, i en serie, som avslutas med en finalsegling sista tävlingsdag för de sex 
bäst placerade besättningarna från grundomgången. 

 
 

8. Kappseglingsområde och bana 

8.1 Kappseglingsområdet är Jungfrusund i Mälaren. 
 
8.2 Banan är en kryss- och länsbana med kryssgate och länsgate. 
 
 

9.  Poängberäkning och priser 

9.1 På tävlingen tillämpas KSR appendix A med undantaget att samtliga kappseg-
lingar räknas. I finalseglingen tilldelas dubbla poäng. 

 
9.2 Priser delas ut till placeringarna 1, 2 och 3. 
 
9.3 Den bäst placerade klubben i tävlingen är kvalificerad att delta i Women’s Sa-

iling Champions League 2022. 
 
 

10. Mediarättigheter, kameror och elektronisk utrustning 

10.1 I och med deltagande i tävlingen överlåter vardera deltagande klubbs tävlande 
automatiskt till arrangören och dess sponsorer rätten att producera, använda, 
visa och förmedla – när som helst efter eget val – foto, bilder, filmupptagning 
eller live-upptagning till TV eller internet av personen och i förbindelse med 
deltävlingen, utan någon form av kompensation. Det åligger deltagande klubb 
att informera tävlande (och i händelse av minderåriga tävlande: deras måls-
man) härom. Detta gäller också visning av deltagande klubbs och dennes spon-
sorers logotyper, namn och annat som kan vara rättighetsskyddat.  
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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.  
 
 
Datum: 2022-04-21 
 


