
   

 

   

 

 

Inbjudan 

 
 

KnSS Kvällskappseglingar 2022 
 
 
Datum: 25/5,1/6, 8/6, 15/6, 22/6, 10/8, 17/8, 24/8, 31/8, 7/9  
 
Plats: Karlskrona SS, Dragsö, Karlskrona 
 
Tävlingens nivå: Grön 
 
Båtklass: SRS 
 
Arrangör: Karlskrona SS 
 
 
1. Regler 
 
1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är 

definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och beskrivs i Guide till 
kappseglingsreglerna. 

 
1.2 KSR 40.1 gäller och innebär att en tävlande ska ha på sig flytväst när 

båten är på vattnet. En båt som bryter mot den här regeln kan varnas 
eller straffas på det sätt som protestkommittén finner lämpligt. 

 
1.3  Båt som har flygande undanvindsegel enligt båtdatablad, klassregel eller 

SRS-mätbrev kan anmälas utan flygande undanvindsegel. Även SRS 
regler för shorthanded SRS(s) tillämpas. Sådan anmälan skall göras 
senast 30 minuter före start. Arrangörskommittén kan göra egna 
bedömningar av handicap för de båtar som saknar SRS-tal. 

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

medlem av klubb som är ansluten till Svenska Seglarförbundet. 
 
 
3. Anmälan och registrering 
 
3.1 Anmälan på anmälningslista uppsatt på Karlskrona Segelsällskaps 

anslagstavla vid tävlingsexpeditionen i klubbhuset norra del (verandan), 
eller per e-mail till kolbatssekt@knss.nu. Båt får delta utan föranmälan på 
villkor att den gör efteranmälan direkt efter seglingen. I detta fall gäller 
grund SRS-talet.  

3.2 Ingen anmälningsavgift 

  



   

 

   

 

 
4. Seglingsföreskrifter och information 
 
4.1 Seglingsföreskrifter och annan officiell information kommer att finnas 

tillgängligt på den officiella anslagstavlan på Kvällskappar - Karlskrona 

SS - Segling - IdrottOnline Klubb, samt på Karlskrona Segelsällskaps 

anslagstavla vid tävlingsexpeditionen i klubbhuset norra del (verandan). 
 

5. Tidsprogram 
 
5.1 Inget rorsmansmöte hålls, men deltagare som har frågor är välkomna till 

tävlingsexpeditionen i klubbhuset mellan 17.15 och 17.30 respektive 
seglingsdag.  

 
 Start ca. 18.00 respektive tävlingsdag. 
 
 Efter målgång ordnas det gemensam fika/korv i klubbhuset. 
 
 Resultat av respektive delsegling meddelas i samband med fika/korv 

efter respektive segling, samt anslås på anslagstavlan utanför 

tävlingsexpeditionen och Kvällskappar - Karlskrona SS - Segling - 

IdrottOnline Klubb. 

 
 
6. Genomförande 
 
6.1 10 kappseglingar är planerade. 
 
6.2 Tävlingen genomförs i en rak serie och poängberäknas enligt KSR 

appendix A. De tre seglingarna med högst poäng räknas bort. 
 
 
7. Kappseglingsområde och bana 
 
7.1 Åtta fasta banor finns, se nästa sida. Vilken bana som gäller meddelas 

vid start med nummerskylt hängande från starttribunen synlig från sjön, 
samt dessförinnan på tävlingsexpeditionen. Om signalflagga "R" visas på 
starttribunen seglas banan i omvänd riktning och signalflagga ”1” hissas 
för ett varv till.  

 
 Tävlingsledningen kan som alternativ lägga en I-bana för bankappsegling 

på Danmarksfjärden. Information om detta meddelas av 
tävlingsledningen vid tävlingsexpeditionen och/eller från båt på fjärden. 

 
8. Protester och straff 
 
8.1 Efter en protest under kappsegling får en domare signalera ett beslut. 

Den utpekade båten ska då ta ett straff. 
 
8.2 En båt som berör ett märke ska ta ett ensvängsstraff. En båt som bryter 

mot en regel i del 2 ska ta ett tvåsvängsstraff. 
 

https://idrottonline.se/KarlskronaSS-Segling/Arbetsrum/kolbatsgruppen/kvallskappar
https://idrottonline.se/KarlskronaSS-Segling/Arbetsrum/kolbatsgruppen/kvallskappar
https://idrottonline.se/KarlskronaSS-Segling/Arbetsrum/kolbatsgruppen/kvallskappar
https://idrottonline.se/KarlskronaSS-Segling/Arbetsrum/kolbatsgruppen/kvallskappar


   

 

   

 

8.3 Om en domare inte signalerar något beslut efter en protest får en 
protestförhandling hållas efter målgång. Protesttiden är 30 min efter sista 
båts målgång. 

 
 
9. Priser 
 
9.1 Vandringspris ("Kvällskappmästaren") delas ut till totalsegraren i 

samband med prisutdelningen för årets sista kappsegling HÖSTRUSKET 
 
 
 
Datum: 2022-05-14 
  



   

 

   

 

 

FASTA KAPPSEGLINGSBANOR FÖR SRS-KLASSER  

Start och mål  

Samtliga banor har gemensam start- och mållinje väster om KnSS klubbhus på 

Dragsö. Linjen markeras med två pelarbojar ens med starttribunen,  

Bana 1. Länsman  

Startlinjen – Boj 1 N Rollsö (bb) – Saltöpricken (sb) – Punktpricken NO 

Länsman (sb) – Sydpricken Länsman (sb) – Saltöpricken (bb) – Boj 1 N 

Rollsö (sb) – Mållinjen. Banlängd 6,6 M.  

Bana 2. Kuttaskär - Länsman 

Startlinjen – Boj 1 N Rollsö (bb) –Nordpricken Kuttaskären (sb) –  Sydpricken 

Länsman (sb) – Saltöpricken (bb) – Boj 1 N Rollsö (sb) – Mållinjen. 

Banlängd 7,4 M.  

Bana 3. Hasslö  

Startlinjen – Boj 1 N Rollsö (bb) – Saltöpricken (sb) – Hasslöpricken (sb) – 

Saltöpricken (bb) – Boj 1 N Rollsö (sb) – Mållinjen. Banlängd 9,0 M.  

Bana 4. Danmarksfjärden  

Startlinjen – Boj 1 N Rollsö (sb) – Boj 2 (sb) – Boj 3 (bb) – Grön prick 4 V 

Dragsö (sb) – Boj 5 S Ljungskär (sb) – Grön prick 4 V Dragsö (bb) – 

Mållinjen. Banlängd 3,5 M per varv.  

Se bifogad kartskiss. Bojarna är röd-kul-bojar. Obs! Om signalflagga 1 visas 

från starttribunen seglas banan ännu ett varv.  

Bana 5. Saltöpricken  

Startlinjen – Boj 1 N Rollsö (bb) – Saltöpricken (sb) – Boj 1 N Rollsö (sb) – 

Saltöpricken (sb) – Boj 1 N Rollsö (sb) – Mållinjen. Banlängd 4,7 M.  

Bana 6. Lilla rundan  

Startlinjen – Boj 1 N Rollsö (sb) – Boj 2 (sb) – Boj 3 (sb) – Mållinjen. 

Banlängd 1,7 M per varv.  

Obs! Om signalflagga 1 visas från starttribunen seglas banan ännu ett varv.  

Bana 7. Rollsöpricken  

Startlinjen – Boj 1 N Rollsö (bb) – Västra startlinjebojen (bb) – Boj 1 N Rollsö 

(bb) – Mållinjen.  

Bana 8. Kuttaskär - Länsman 

Startlinjen – Boj 1 N Rollsö (bb) –Nordpricken Kuttaskären (sb) – Boj 1 N 

Rollsö (sb) – Mållinjen. Banlängd ca. 7 M 

 

Kartskiss för lokalisering av bojarna (röda bojar), dock ej boj 5 (S Ljungskär).  
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