
PNR 2022 
Tävlingen går i år från Skärhamn till Stenungsund.  
 
Vi har gjort en del ändringar inför årets tävling. Covid 19-pandemin innebar att det inte var 
någon möjlighet att genomföra PNR 2020 och 2021. I år tror vi att det går att få till ett bra 
arrangemang.  
Trots att alla restriktionerna från våra myndigheter just nu är släppta så säger 
folkhälsomyndigheten att smittspridningen fortfarande är hög och att smitta kan innebära 
risker för ovaccinerade och personer i riskgrupp. Vi har därför valt att försöka minimera 
risken för smitta så långt det är möjligt. 

✓ Vi har inte någon registrering inför seglingen i år. Den är en sammankomst som innebär 
att många människor samlas inomhus. Nu förutsätter vi att alla som är anmälda kommer 
till seglingen och eventuella ändringar och frågor skickas till tävlingsledningen med  
e-post. 

✓ Sponsorpåsen, som tidigare delades ut vid registreringen kan hämtas fredag kväll eller 
lördag morgon. Läs i inbjudan för tid och plats. Påsen innehåller bland annat årets  
t-shirts och biljett till överraskningen som väntar efter målgång. Här kan ni även köpa 
grillbiljetter till After Sail. 

✓ Skepparmötet genomförs utomhus. Seglarna har ett ansvar att hålla avstånd och 
begränsa deltagandet till så få personer som möjligt. 

✓ Efter målgång blir det AfterSail med en överraskning, prisutdelning, grill och lite annan 
underhållning. 
 

Några övriga noteringar om årets kappsegling 
 

✓ Pater Noster Race är av tradition en kappsegling med starter baserade på omvänd SRS 
dvs så kallad jaktstart. Först i mål vinner. 

✓ En nyhet för i år är startförfarandet och eventuell återkallning om man är över startlinjen 
för tidigt. Vad som gäller framgår av seglingsföreskrifterna. 

✓ Vi kommer att göra något för att fira att tävlingen fyller 30 år i år. Detta skulle egentligen 
skett 2020 men den eländiga pandemin har satt käppar i hjulet för detta. Information om 
vad som väntar efter målgång ges på skepparmötet. 

✓ Vi har kvar startgruppen för shorthanded. Starten för de som anmäler sig i shorthanded 
är baserad på båtens SRS-tal så alla startar i ordningen lägsta SRS till högsta. I 
resultatet redovisas shorthanded som en egen startgrupp. Båtar anmälda i shorthanded 
ingår i tävlingen om totalsegrare. 

✓ Pris för totalsegrare och klassegrare inklusive 2: a- och 3:e-platser kommer att delas ut i 
de fyra startgrupperna. Pris delas även ut för bästa båt med helt kvinnlig besättning.  
samt till bästa båt med ungdomsbesättning dvs där samtliga i besättningen fyller max 30 
år under säsongen. Minst två deltagande båtar i varje klass och kategori krävs för att pris 
ska delas ut. Sponsorpriser kommer att delas ut till dem som deltar vid prisutdelningen 
så länge det finns priser och seglare kvar. 

✓ Trackingappen för smartphone kommer vi att erbjuda även i år för de som vill prova. Mer 
info finns i bilagan till inbjudan. 

 
 

En kort summering av Pater Noster Race 2019 som är den senaste genomförda 
seglingen 
 

✓ Lördagen den 25 maj 2019 seglades Pater Noster Race, denna gång mellan 
Stenungsund och Skärhamn.  
 

✓ Vi hade 51 anmälda 2019 varav 41 gick i mål. 10 seglare är noterade för DNC eller DNF 
i resultatlistan 

 



• Totalsegrare och segrare i startgrupp 1 blev Karl-Melker Oskarsson i en Accent. 

• Segrare i startgrupp 2 blev Hans Granhed i en Smaragd 

• Segrare i startgrupp 3 blev Magnus Lundgren i en Arcona 380 

• Segrare i startgrupp shorthanded blev Per Wretlind i en Smaragd 

 

Inga priser delades ut till bästa kvinnlig besättning respektive där besättningen inte 

var äldre än 30 år. Orsaken var att vi inte hade minst två anmälda. Kanske dags att 

se till att vi får anledning att dela ut de här priserna också. 

 

✓ Kompletta resultatlistor hittar ni via denna länk 

Pater Noster Race - Stenungsunds Segelsällskap - IdrottOnline Klubb 
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https://idrottonline.se/StenungsundsSS-Segling/Resultat/PaterNosterRace

