
 
 

 
 
 

Seglingsföreskrifter 

 
 

Jäverön Runt 
 
 
Datum: Lördag 2021-06-12  
 
Plats: Karlstad 
 
Båtklass: SRS, SRS Shorthand samt en öppen klass utanför tävlan 
 
Arrangör: Karlstads Segelsällskap 
 
 
1. Ändringar i seglingsföreskrifterna 
 
1.1 Ändringar i seglingsföreskrifterna anslås på den officiella anslagstavlan 

utanför KSS klubbhus senast en timme före varningssignalen för den 
kappsegling de berör. 
 

 
2. Starten 
 
2.1 Båtarna är indelade i startgrupper baserade på storlek, oberoende av 

den klass de deltager i.  
  
  
 

 
 

Tid för varningssignal Startgrupp Klassflagga 

10:00 Båtar < 8m 
 
D  
 

10:15 Båtar ≥ 8m - < 10m 
 
E 
 

10:30 Båtar ≥ 10m 
 
F 
 

10:40 Öppen klass 
 
G 

 
   



 
 

2.2 Kappseglingen startas enligt KSR 26 och klassflaggan är enligt 
ovanstående tabell.  

 
2.3 En båt som startar mer än 10 minuter efter sin startsignal räknas som 

inte startande (DNS). 
 
 
3. Banan 
 
3.1 Startlinjen är mellan gulmarkerad dykdalb och orange flagga på land. 
 
3.2 Kappseglingen genomförs på Hammarösjön, Sättersholmsfjärden och 

Gränsjön. Banan är en distansbana runt Jäverön som seglas endera 
motsols eller medsols. Banalternativ meddelas vid incheckning samt på 
skepparmöte. 

 
 Motsols alternativet 

• Start utanför gamla marinan i Karlstad 
• Sydmärke och grönt farledsmärke söder om Gerholmsrevet BB 
• Båda röda farledsprickarna vid Märrholmen SB 
• Röd prick ost Rävön BB 
• Alla farledsmarkeringar i Rudsundet rätt 
• Jäverön BB 
• Glofsön BB 
• Röd prick Alstergrund SB  
• Sydprick Alstergrund SB 
• Båda röda farledsprickarna vid Märrholmen BB 
• Grönt farledsmärke och Sydmärke söder om Gerholmsrevet SB 
• Målgång utanför gamla marinan i Karlstad 

 
 
 Medsols alternativet 

• Start utanför gamla marinan i Karlstad 
• Sydmärke och grönt farledsmärke söder om Gerholmsrevet BB 
• Båda röda farledsprickarna vid Märrholmen SB 
• Sydprick Alstergrund BB 
• Röd prick Alstergrund BB  
• Glofsön SB 
• Jäverön SB 
• Alla farledsmarkeringar i Rudsundet rätt 
• Röd prick ost Rävön SB 
• Båda röda farledsprickarna vid Märrholmen BB 
• Grönt farledsmärke och Sydmärke söder om Gerholmsrevet SB 
• Målgång utanför gamla marinan i Karlstad  

 
3.3 Mållinjen är mellan gulmarkerad dykdalb och blå flagga på land. 
 
 



 
 

3.4 En båt som inte går i mål före kl. 17:00 ges resultat utan förhandling som 
om den inte har gått i mål (DNF). Det här ändrar KSR 35. 
 

 
 
4. Protester och ansökningar om förhandling 
 
4.1 Protester och ansökningar om förhandling ska lämnas in till 

regattaexpeditionen inom protesttiden och innehålla uppgifter enligt KSR 
61.2. 

 
4.2 Protesttiden är 60 minuter efter att sista båt har gått i mål 
 
4.3 Kallelse till förhandling, med tid och plats för förhandlingen, anslås 

senast 30 minuter efter att alla berörda båtar har gått i mål eller slutat 
kappsegla.  

 
 
Datum: 2021-06-11 
 


