
   
 

 
Inbjudan till C55 SM och 
UngdomsKlassMästerskap i C55 

 
 

Datum: 19-20 augusti, 2023  
Träningsdag: 18 augusti  

 
Plats: Arkösund, Norrköping 

 
Tävlingens nivå: Röd 

 
Båtklass: C55 
 
Tävlingen gäller: Öppen klass och UngdomsKlassMästerskap 

 
Arrangör: Norrköpings Segelsällskap 

 

 
 

Varmt välkomna till 2023 års C55 SM och UngdomsKlassMästerskap i C55 som 

arrangeras av Norrköpings SS i Arkösund. Arkösund ligger ca 5 mil öster om 

Norrköping. Mer information om klubben och Arkösund finns på www.nss.nu 

och i ”Bilaga till Inbjudan“ på Sailarena.   

 

Norrköpings SS och C55-förbundet kommer att satsa mycket på att få så många 

båtar som möjligt att delta på årets SM och UngdomsKlassmästerskap! 

 

  

http://www.nss.nu/


 

Målet är minst 25 besättningar på tävlingen. Vi är tacksamma för din hjälp att 

sprida budskapet och locka seglare att komma på C55-festen! Se antalet hittills 

anmälda besättningar i Sailarena.  

 

Anmäl dig idag, så hjälper du till att få ett större och roligare SM! 

Vi är väldigt tacksamma för din anmälan så snart som möjligt. För att 

underlätta för din tidiga anmälan, redan idag, kommer NSS inte ta betalt 

innan registreringen på plats i Arkösund! Du betalar på plats i Arkösund med 

Swish. Får du förhinder så avbokar du din plats, när du vill!  

 

Ju fler som anmäler sig tidigt, desto lättare blir det för oss som arrangör och 

C55-förbundet att locka fler seglare. Detta eftersom seglarna ser att det är 

många anmälda tidigt och då själva lockas vara med. Du tar ingen risk att 

anmäla dig tidigt, redan idag, eftersom du betalar först när du är på plats i 

Arkösund. Ju fler anmälda, desto roligare blir tävlingen i Arkösund för både er 

seglare och för oss som arrangör.  

 

Anmälningsavgift  
Du som anmäler dig tidigt premieras med en lägre anmälningsavgift, enligt 

följande: 

 

1500 kr - anmälan tom 30/4 via Sailarena 

1750 kr - anmälan tom 15/7 via Sailarena  

2000 kr - efteranmälan tom registreringen lördag 19/8, kl 9.00.  

 

OBS! Du betalar anmälningsavgiften först när du kommer till Arkösund. 

Anmälningsavgiften är beroende på vilket datum du registrerade din anmälan i 

Sailarena.  

 

Klasser som kommer tävla under SM 
- Svenskt Mästerskap seglas som ”öppen klass” dvs öppet för alla besättningar. 

- UngdomsKlassmästerskap, öppet för besättningar där alla i besättningen fyller 

max 23 år under år 2023.  

 

Vi kommer även premiera bästa: 
- Tjejbesättning 

- Mixedbesättning 

- Bästa klubbåt (båten ägs av segelklubb) 

 

När du anmäler dig till SM är du automatiskt med i alla klasser som är aktuella 

för dig. Alla tävlar samtidigt i ett startfält. Resultatet för alla klasser tas från den 

totala resultatlistan från SM.  

 
Träningsläger fredag 18 augusti 
Norrköpings SS kommer att tillsammans med C55-förbundet att arrangera ett 
träningsläger fredag 18 augusti, dvs dagen före SM-helgen. Översiktlig 
information finns längre ner i denna inbjudan. Detaljerad information finns i 
separat inbjudan på Sailarena för denna tävling och på NSS hemsida 
www.nss.nu.  

http://www.nss.nu/


 
Regelkurs fredag 18 augusti 
På fredag kväll 18:e augusti kl 19.00, i samband med After Sail, kommer Björn 
Sandberg ge en regelkurs på NSS klubbhus. Regelkursen tar ca 1,5 timmar. 
Ingen föranmälan eller avgift, bara att komma!  
 
C55-segling hos Norrköpings SS under sommaren 
Norrköpings Segelsällskap arrangerar följande C55 seglingar under 2023 där 
alla C55-seglare är välkomna att delta. Du kan ställa din trailer med båt 
kostnadsfritt på NSS hamnplan mellan seglingarna.  
 
1, Lördagssegling i Arkösund 1,8,15, 22 juli samt 5 augusti.  
2, Arköregattan 29-30 juli  
      - Lördag 29 juli SRS –distanskappsegling. 
      - Söndag 30 juli klassindelad bankappsegling.  
3, Lördag 12 augusti C55 Sprintsegling 
Information och separat anmälan till dessa seglingar kommer finnas på NSS 
hemsida, www.nss.nu, under våren-försommaren 2023.  
 

1. Regler 
 
1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är 

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

 
1.2 Klassreglerna för C55 gäller. Läs dem på följande länk 

Klassregel C55 · ervjbb/SvenskaC55Forbundet Wiki · GitHub 
 
1.3  KSR 40.1 (krav på flytväst) gäller under hela tiden en båt är på vattnet, men den 

gäller inte för en kölbåt när båten är förtöjd. En båt som bryter mot den här 
regeln kan varnas eller straffas på det sätt som protestkommittén finner lämpligt. 

 
1.4 Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se “KSR 3, Besluta att kappsegla”. 

Den arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- eller 
personskador som någon råkat ut för i samband med-, före-, under-, eller efter 
tävlingen. 

 
 
2. Villkor för att delta 
 
2.1 Tävlande båt ska vara ansvarsförsäkrad. 
 
2.2 Varje tävlande ska vara medlem av en klubb ansluten till Svenska 

Seglarförbundet eller till sin nationella myndighet. Varje tävlande som är svensk 
medborgare ska ha en tävlingslicens utfärdad av Svenska Seglarförbundet. 
https://www.svensksegling.se/Kappsegling/Omkappsegling/tavlingslicens 
 
Om klubbmedlemskap saknas vid registreringen är du välkommen att bli 
medlem i Norrköpings Segelsällskap för 200 kr. https://nss.nu/bli-medlem-i-
norrkopings-segelsallskap/ 

 
2.3 För att förutom tävla i SM, där alla besättningar är inbjudna, kan även 

besättningar där alla i besättningen fyller högst 23 år under år 2023 tävla i 

http://www.nss.nu/
https://github.com/ervjbb/SvenskaC55Forbundet/wiki/Klassregel-C55
https://www.svensksegling.se/Kappsegling/Omkappsegling/tavlingslicens
https://nss.nu/bli-medlem-i-norrkopings-segelsallskap/
https://nss.nu/bli-medlem-i-norrkopings-segelsallskap/


UngdomsKlassMästerskapet i C55. Resultatlistan utgår från resultatlistan för 
totala SM. 

2.4 En tävlande ska fylla minst tolv år det år tävlingen genomförs. 
 
2.5 Tävlande C55-båt skall vara medlem C55 förbundet för att stötta förbundets 

verksamhet. Läs på följande länk hur båten blir medlem Medlemskap i Svenka 

C55 Förbundet · ervjbb/SvenskaC55Forbundet Wiki · GitHub 

 
Medlemskap för båten är 250 kr/år. Du får även gärna bli stödmedlem i C55-
förbundet, Senior 100 kr/år. Junior 50 kr/år.  

 
2.7 För att få tävla om SM-placeringarna måste båten ha ett mätbrev och ha inmätta 

segel.  
 
Har båten inte ett mätbrev kontaktar du C55-klassens mätmän för att diskutera 
hur båten kan mätas in. Du måste kontakta mätman i väldigt god tid för att ha 
möjlighet att mäta in båten innan tävlingen: 
- Ostkusten, Lars Gradén 070-545 46 947 
- Västkusten, Gunnar Malmberg 070-81 936 10  
 
C55 förbundet har beslutat att även tillåta båtar utan mätbrev och/eller utan 
inmätta segel att få delta i tävlingen, men de kommer inte få någon slutplacering 
i SM eller UngdomsKlassMästerskapet. Båtens delresultat per segling kommer 
dock kvarstå i det slutgiltiga resultatet för tävlingen för alla båtar.  

 
2.8 Anmälningslista samt resultatlista, text och bilder från tävlingen kommer att 

publiceras på internet. Genom att anmäla sig till regattan ger deltagaren sitt 
medgivande till detta. 
 

2.9 Båtar med ägarskap eller registrering i Ryssland eller Belarus, eller båtar med 
tävlande som är ryska eller belarusiska medborgare, får inte delta på tävlingen. 

 
 
3. Anmälan 
 
3.1 Anmälan skall göras i Sailarena senast vid registreringen lördag 19/8, kl 9.00.  
 
3.2 Anmälningsavgiften beror på när anmälan gjorts i Sailarena.  

 
OBS! Du betalar anmälningsavgiften via Swish först när du kommer till 
Arkösund för registrering. Detta för att underlätta tidig anmälan och få många 
anmälda besättningar tidigt. Du slipper ligga ute med pengarna och får du 
förhinder avbokar du din plats när du vill!  
 

  

https://github.com/ervjbb/SvenskaC55Forbundet/wiki/Medlemskap-i-Svenka-C55-F%C3%B6rbundet
https://github.com/ervjbb/SvenskaC55Forbundet/wiki/Medlemskap-i-Svenka-C55-F%C3%B6rbundet


 

 
Du som anmäler dig tidigt premieras med en lägre anmälningsavgift, enligt 
följande: 
 
1500 kr - anmälan tom 30/4 via Sailarena 
1750 kr - anmälan tom 15/7 via Sailarena  
2000 kr - efteranmälan tom registreringen lördag 19/8, kl 9.00.  
 
Vid förhinder så avbokar du din anmälan när som helst!  

 
3.3 Av anmälningsavgiften går 0 kr till C55-förbundet. Av anmälningsavgiften går 

100 kr till Svenska Seglarförbundet. 
 

4. Registrering och besiktning 
 
4.1 Registrering av samtliga i besättningen ska göras senast kl 9.00 lördag 19 

augusti på regattaexpeditionen i Kajutan framför klubbhuset. 
Regattaexpeditionen är öppen fredag kväll kl 18.00-20.00, samt lördag morgon 
kl 8.00-9.00.  

 
4.2 Den som är ansvarig ombord ska kunna styrka klubbmedlemskap, 

tävlingslicens, båtens medlemskap i C55-förbundet, ansvarsförsäkring samt 
kunna visa båtens mätbrev.  
 
Vid registreringen skall ansvarig ombord skriva under en rorsmansdeklaration 
där ansvarig intygar att ovan finns. Rorsmansförklaringen finns på Sailarena.  

 
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 som blivit sjuk eller skadad får bytas ut efter godkännande av 

kappseglingskommittén, men det gäller inte den som är ansvarig ombord. 
 
4.5  En båt kan i samband med registreringen och under tävlingen komma att 

kontrolleras att all säkerhetsutrustning finns i båten, enligt klassreglerna. 
Kontrollen innefattar även att korrektionsvikter är på plats, enligt mätbrevet. 
Korrektionsvikter ska vara placerade i främre delen av sidostuvfacken. 
 
Obligatorisk Säkerhetsutrustning innefattar: 
- Öskar eller hink 
- Flytväst för samtliga i besättningen 
- Bogserlina, minst 10 m lång och minst 10 mm diameter.  
- En paddel, minst 1600 mm lång och minst 0,060 m2 bladyta. 
 

  



 
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 de officiella anslagstavlorna online på Sailarena, samt 
anslagstavlan på NSS klubbhus.  

 
5.2 Kappseglingskommittén avser att sända information om bana, starttider, 

säkerhet m.m. på VHF-kanal som anslås på anslagstavlan. VHF är frivillig lös 
utrustning som tillåts genom att C55 Klassregler C.3.1.b ändras till att punkt 
“(vii) VHF” läggs till.  

 
6. Tidsprogram 
 
6.1 Fredag 18 Augusti  - Träningsdag  

08.00 – 21.00 Sjösättning i egen regi vid anvisade ramper. 
 
Mer information och anmälan till träningsdagen finns på Sailarena och på NSS 
hemsida, www.nss.nu.  
 
Det går bra att ansluta till träningsdagen på förmiddagen och/eller på 
eftermiddagen.  
 
10.00 Samling för träningsdag NSS klubbhus, förmiddag 
13.00 Lunch i land  
14.00 Samling för träningsdag NSS klubbhus, eftermiddag 
17.00 Avslutning träningsdag 
 
Fredag 18 augusti - Kvällsaktiviteter i NSS klubbhus 
18.00-20.00 Registrering i Kajutan vid NSS klubbhus 
 
18:00 Invigning och After Sail 
En korv och en hamburgare per seglare ingår i anmälningsavgiften. Vill du äta 
mer mat kan du köpa extra hamburgare och korv under kvällen. NSS säljer 
öl/vin och alkoholfri dryck (dryck ingår ej i anmälningsavgiften). 
 
19.00 Regelkurs med domare Björn Sandberg. Kursen pågår i ca 1,5 timmar.  
 

 
Lördag 20 Augusti - SM dag 1 
08.00-10.00 Sjösättning i egen regi vid anvisade ramper, se “Bilaga till 
Inbjudan”.  
 
08.00-09.00 Registrering i Kajutan vid NSS klubbhus 
09.00 Skepparmöte 
10.25 Första Varningssignal  
Distans att segla till banområdet är ca 1,5 distansminuter.  
Ambitionen är att genomföra 6 delseglingar under lördagen.   
 

  

http://www.nss.nu/


 
After Sail med grillbuffé och “Daily First-prisutdelning” i anslutning till 
seglingarnas slut i NSS klubbhus. Grillbuffén kostar 150 kr/person och bokas i 
samband med registreringen. Betalas med kort eller Swish på plats. NSS säljer 
öl/vin och alkoholfri dryck (dryck ingår ej i avgiften). 
 

 
Söndag 21 Augusti - SM dag 2 
09.25 Första varningssignal 
14.30 Senaste tid för varningssignal  
Ambitionen är att genomföra 4 delseglingar under söndagen. 
 
Prisutdelning i NSS klubbhus snarast efter söndagens seglingar avslutats. 
 
Besättningar med längst resväg kommer ges företräde för upptagning efter 
seglingarnas slut.  

 
7. Genomförande 
 
7.1 10 kappseglingar är planerade. 
 
7.2 Kappseglingen genomförs som fleetrace i en rak serie.  
 
 
8. Kappseglingsområde och bana 
 
8.1 Kappseglingarna genomförs på Brändöfjärden ca 1,5 nm sydost om NSS 

klubbhus i Arkösund (se sjökort i slutet av inbjudan). Tänk på avståndet till 
banområdet vid utsegling.  

 
8.2 Banan är en kryss-länsbana med offset-boj vid kryssmärket. Varje segling 

beräknas ta ca 30 minuter att segla. (Länsgate kan komma att användas i stället 
för märke 4) 
 

 
 

  



 
9. Protester och straff 
 
9.1 KSR appendix P gäller, men ändras enligt följande: 

Regel P2.3 gäller inte och regel P2.2 är ändrad så att den gäller för straff efter 
det första. (Första gul flagga är straffet ett tvåsvängsstraff. För ytterligare gula 
flaggor innebär P2.2 att straffet är att utgå) 

 
9.2 KSR appendix T1 gäller. 

(möjlighet för besättning att frivilligt ta ett poängstraff på 30% efter kappsegling 
vid regelbrott i del 2 eller regel 31) 

 
9.3 Utöver straff enligt KSR 64.2 kan protestkommittén straffa en båt enligt KSR 

44.3c. (möjlighet för protestkommitté att utdöma poängstraff) 
 

9.4 Regel 44.1 ändras så att tvåsvängsstraff ersätts med ett ensvängsstraff.  
 
9.5 Krav på en protest som gäller en händelse som har inträffat i 

kappseglingsområdet. Detta är ett tillägg till KSR 61.1a: För att en protest skall 
vara giltig, ska den protesterande informera kappseglingskommittén 
(Målfartyget) på sjön så fort som det är praktiskt möjligt efter alla båtar gått i mål 
att den avser att protestera, och mot vilken båt protesten är riktad. Detta krav 
gäller inte om båt utgått från seglingen. 

10. Poängberäkning 
 
10.1 KSR A5.3 gäller. 

(redogör för poäng för båt som inte startat) 
 
10.2 Kappseglingskommittén gör inga ändringar av resultat 24 timmar efter den sista 

kappseglingen, enligt de villkor som framgår av KSR 90.3e. 
 

10.3 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. 
 

10.4 Minst tre kappseglingar ska genomföras för att tävlingen ska räknas som 
mästerskap. 

 
 
11. Priser 
 
11.1 Mästerskapsplaketter från SSF/Riksidrottsförbundet kommer delas ut till 

medaljörerna i SM. Priser kommer delas ut till medaljörerna i 
UngdomsKlassMästerskapet. C55 förbundets nyinstiftade vandringspris till 
Svenska Mästarna kommer delas ut. Nyttopriser kan komma att lottas ut bland 
närvarande på prisutdelningen.  

 
11.2 För utdelning av mästerskapstecken tillämpas SSF:s Tävlingsreglemente 2023, 

kapitel 8 Mästerskap. 
 
11.3 Vinnaren av svenskt mästerskap är inbjuden till tävlingen Seglingens Mästare 

enligt de villkor som framgår av den tävlingens inbjudan. Anmälan till 
Seglingens Mästare ska göras i Sailarena senast 14 dagar efter att det svenska 
mästerskapet har genomförts. 

 
Varmt välkomna till Arkösund och Norrköpings Segel Sällskap!  



 
 

Datum: 2023-01-05 
 
För ytterligare information kontakta oss gärna på Norrköping Segel Sällskap!  
 
Björn Sandberg    Norrköpings Segelsällskap 
Mobil: 0706-492367   www.nss.nu 
E-post: bjorn.sandberg1 @ gmail.com nss@nss.nu 
 

  
 

Banområde 
 

 

mailto:nss@nss.nu


 

 


