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Inbjudan 
 
Tävling:  Klampenköret  för SRS, Neptunkryssare, 606, Laser och Optimist  
 
Datum: 24/8 2019 
 
Arrangör: Sundsvall-Njurunda Båtklubb (SNBK) 
 
 
1. Regler 
 
1.1  Kappseglingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är  

 definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S. 
  
 Seglingsföreskrifterna består av föreskrifterna i KSR Appendix S, Standard- 
 seglingsföreskrifter, och kompletterande seglingsföreskrifter som kommer att 
 finnas på den officiella anslagstavlan placerad vid klubbhuset. 
 
 För Laser gäller att Laser 4.7 seglar i Laser Radial klassen.  
 
 

2. Villkor för att delta 
 
2.1 Seglaren ska vara medlem av en klubb ansluten till Svenska Seglarförbundet. 
 
2.2 Varje tävlande båt ska vara ansvarsförsäkrad. 
 
2.3 Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla. 

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

 
2.4 En enskrovsbåt med högst två personers besättning får kappsegla med ett SRS-

tal för ”shorthanded-kappsegling”, SRSs 
 
 
3. Anmälan 
 
3.1 Anmälan ska gör senast 20/8 kl 16:00 på Sailarena  
  
3.2 Anmälan ska innehålla namn, klass, segelnummer och klubb. SRS båt ska ange 
 SRS tal samt om de seglar med eller utan undanvindssegel (t.ex. Spinnacker). 
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3.3 Anmälningsavgiften är 100 kr för jolle och 300 kr för kölbåt och betalas till 
 SNBK postgiro 51 77 20-9 eller Swish 1232136604 senast 20/8.  Märk inbe-
talning med "Klampenköret" och skepparen namn. 
 
 
4. Registrering och besiktningskontroll 
 
4.1 Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast 9:45 
 
4.2 Mätbrev för mätbrevsbåtar ska kunna visas upp innan en båt kappseglar. 
 
 
5. Tidsprogram 
 
5.1 Program 
  
 09:30-09:45 Registrering  
 
   10:00 Rorsmansmöte 
 
   10:55 Tid för första varningssignal  
 ...... 
 Ingen start efter kl. 16.00.  
 
  Prisutdelning snarast möjligt efter seglingarnas avslutande och eventuell 
 protestförhandling. 
 
 
5.2 4 banseglingar är planerade för Optimist, Optimist Grön, Laser, 606 och  
 Neptunkryssare. 
 
 Skärgårdsbana samt är planerad för SRS. 

 
 
6. Genomförande 
 
6.1 Regattan genomförs i en rak serie (gäller banseglingen). 
 
 
7. Kappseglingsområde 
 
7.1 Kappseglingarna genomförs utanför Bredsand/Klampenborg. 
 
8. Banan 
 
8.1 Optimist, Laser och 606 banan är en kryss-länsbana med kickboj: 
 2 varv för Optimist 
 3 varv för Laser, 606 och Neptunkryssare 
 SRS skärgårdsbana presenteras på rorsmansmöte.  
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9. Protester och straff 
 
9.1 En protesterande båt måste vid målgången meddela seglingsledningen att den 

tänker protestera och mot vilken båt protesten avser. Detta ändrar KSR 61.1a. 
 
 
10. Poängberäkning 
 
10.1 Lågpoängsystemet i KSR Appendix A gäller med den avvikelsen att vid två eller 

färre kappseglingar räknas samtliga. 
 
 
11. Priser 
 
11.1 Pris kommer att utgå till samtliga jolleseglare anmälda i tid och till de 3 främsta 
 i övriga klasser. 

 
 

 
 
 
Datum: 2019-08-09 
 
Namn: Daniel Solberg 
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Bilaga till inbjudan. 
 
Efter avslutade kappseglingar blir det fest med orkester i klubbstugan kl 18:00 enligt ne-
dan: 
 
Hej alla glada båt vänner nu närmar vi oss med stormsteg till våran årliga fest och aftersail  med dans. 
Vi börjar med mingel i Partytältet kl1800 där efter middag med dans. 
I år har vi en levande orkester  och en ny meny med förrätt, varmrätt ,kaffe & kaka inklusive en öl alter-
nativt ett glas vin eller 2 st.burkar läsk. 
Allt detta för endast 250 kr för vuxen och 150 kr  för barn under 15 år. obs! Får endast 2 st burkar läsk. 
Vi kommer att ha en liten bar där man kan köpa lite gott till självkostnadspris. 
Och naturligtvis när det gäller Olle så har vi även en lottring med superfina priser att se fram i mot. 
Obs! Ta gärna med en vän så dom ser vilken underbar klubb vi har.  
Anmälan senast den 17/8 kl2400. 
Och betalar gör man med swish till . Lennart:0738007641. Skriv in namn och antal personer. 
 
Efteranmälan senast 21/8 kl2400 men då kostar det 50Svkr extra per person dvs. 300SVkr vuxen och 
200SVkr. för barn under 15 år. Och betalar gör man med swish till. Lennart:0738007641. Skriv in namn 
och antal personer. 
Vi ser fram i mot en trevlig kväll tillsammans! 
MVH! 

Olle & Lennart 

 

 
 
 
 
 
Övrigt:  
 
SNBK erbjuder fri kajplats och sjösättning (10 ton travers) i anslutning till regattan om 
så behövs för deltagare 
 
Gemensamt omklädningsrum finns med dusch och bastu. 
 
Vägbeskrivning. Skriv in "Klampenborgsvägen, Kvissleby" på hitta.se. 
 
Vid frågor kontakta Daniel Solberg på mejl jolle@snbk.org eller  
tel 070-509 11 04. 


