
Inbjudan 
 
 
Vikingaregattan med DM för IF och Nordisk Folkbåt 
 
 
Datum:  18–19 juni 2022 
 
Plats:  VSS Hundudden 

Hunduddsvägen 55, Stockholm 
 
Tävlingens nivå: Blå 
 
Båtklass: IF-båt (DM), 

Nordisk Folkbåt (DM), 
samt övriga kölbåtsklasser med minst tre anmälda 
båtar. 

 
Arrangör:  Vikingarnas Segelsällskap (VSS) 
 
 
1. Regler 
 
1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är 

definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) samt med appendix S, 
Standardseglingsföreskrifter. 

 
2. Villkor för att delta 
 
2.1 Tävlande båt ska vara ansvarsförsäkrad. 
 
2.2 Tävlingen gäller öppen klass och den som är ansvarig ombord ska vara 

medlem av en klubb ansluten till Svenska Seglarförbundet eller till sin 
nationella myndighet. 

 
2.3 I de klasser där det avgörs distriktsmästerskap är tävlingen öppen för alla 

deltagare enligt 2.2, men endast båt som representerar en klubb som är 
ansluten till Stockholms Seglarförbund kan utses till distriktsmästare. 

 
3. Anmälan 
 
3.1 Anmälan ska göras i Sailarena senast 13 juni 2022. 
 
3.2 Anmälningsavgiften är 400 kronor och betalas i Sailarena i samband med 

anmälan. Om avanmälan görs senast sista anmälningsdag eller om 
arrangören avvisar en båts anmälan, kommer anmälningsavgiften att 
betalas tillbaka. 

 
4. Registrering och besiktning 
 
4.1 Registrering ska göras i tävlingsexpeditionen, VSS klubbhus, senast 

lördag 18 juni 2022 klockan 10:00. 
 
4.2 Den som är ansvarig ombord ska kunna styrka klubbmedlemskap samt 

kunna visa båtens mätbrev eller motsvarande. 



 
4.3 En båt, besättning eller utrustning kan när som helst kontrolleras 

avseende överensstämmelse med reglerna. På vattnet kan 
kappseglingskommittén eller tekniska kommittén instruera en båt att 
omedelbart bege sig till en anvisad plats för besiktning. 

 
4.4 En tävlande får bytas ut efter godkännande av kappseglingskommittén. 
 
5. Seglingsföreskrifter och information 
 
5.1 Seglingsföreskrifterna består av KSR appendix S, 

Standardseglingsföreskrifter, och kompletterande seglingsföreskrifter. De 
kompletterande seglingsföreskrifterna och annan officiell information 
kommer att finnas tillgängligt på den officiella anslagstavlan på 
sailarena.com. 

 
5.2 Kappseglingskommittén kan komma att sända information om bana, 

starttider, säkerhet med mera på VHF kanal som anslås på anslagstavlan. 
 
6. Tidsprogram 
 
6.1 Tidsprogrammet är följande: 

lördag 18 juni 2022 
08:30–10:00 Registrering 
10:55 Tid för första varningssignal 
 Besiktning, säkerhetskontroll kan komma att ske 

efter lördagens seglingar 
 Efter lördagens seglingar bjuder VSS på 

förfriskningar utanför klubbhuset 
 Om önskemål finns kan på kvällen grill ställas till förfogande. 
  
söndag 19 juni 2022 
10:55 Tid för första varningssignal 
 Prisutdelning för regattan sker snarast möjligt 

efter kappseglingarnas slut. 
 
7. Genomförande 
 
7.1 Fem kappseglingar är planerade. 
 
7.2 Tävlingen genomförs som bankappsegling i rak serie. Beroende på 

klassernas storlek kan flera klasser starta i samma startgrupp. 
 
8. Kappseglingsområde och bana 
 
8.1 Tävlingen genomförs på Lilla Värtan utanför VSS hamn vid Hundudden. 
 
8.2 Banan är en kryss-länsbana 
 
9. Protester och straff 
 
9.1 KSR appendix T1 gäller. 
 
10. Poängberäkning 
 



10.1 Kappseglingskommittén gör inga ändringar av resultat 24 timmar efter 
den sista kappseglingen enligt de villkor som framgår av KSR 90.3e. 

 
10.2 KSR A2.1 ändras så att vid tre eller färre genomförda kappseglingar 

räknas samtliga och vid fler än tre genomförda kappseglingar får en 
räknas bort. 

 
11. Priser 
 
11.1 Ett pris delas ut i varje klass för varje påbörjat tretal startande båtar. 

Vandringspriser delas ut i aktuella klasser. 
 
11.2 Distriktsmästerskapstecken delas ut på Stockholms Seglarförbunds 

årsmöte enligt StSF:s Regler för cuperna och DM. 
 
Datum: 2022-05-16 JR AB AK 
 

  



Bilaga till inbjudan 
Deltagande båtar kan förtöjas i VSS hamn, dock kan ingen egen plats påräknas. Förtöjning 
ska ske på ett hänsynsfullt sätt. Båt kan använda platsen från dagen före regattan till dagen 
efter regattan. Båt vägande under 2 ton kan sjösättas från trailer med VSS pelarkran. 
 
VSS hamn kan landvägen nås via Hunduddsvägen från Kaknästornet. Bilar kan parkeras på 
VSS hamnplan. 
 
Med kollektivtrafik nås Hundudden med buss 69 hållplats Kaknäs, buss 67 till Thielska 
galleriet eller pendelbåt 80 hållplats Blockhusudden och en kortare promenad. 
 
I anslutning till VSS klubbhus finns Kafé Kruthuset som har lättare förtäring till försäljning, 
öppet 10–17. 
 
Under lördagen arrangeras även vårt grannsällskap Gamla Stans Yachtsällskap tävlingen Big 
Boat Race i delvis samma farvatten. 


