
 
 

 
 
 
 

Inbjudan                                          
 
 

Lomma Sail Trim Cup med Gransegel                 

 
Datum: 20-21 maj 2023  
 
Plats: Lomma 
 
Tävlingens nivå: Blå 
 

Båtklass: Bankappsegling för kölbåtar med respitsystem baserat på SRS 
 

Arrangör: Lommabuktens Seglarklubb (LBS) 
 
 
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 kölbåt och den som är ansvarig ombord ska vara 

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

 
2.3 Båtar, eller båtar med tävlande, från Ryssland eller Belarus får inte delta. 

 
 
3. Anmälan 
 
3.1 Anmälan ska göras i Sailarena senast den 12 maj 2023. 
 
3.2 Anmälningsavgiften är 900 SEK till och med 7 maj, därefter 1100 SEK, 

och betalas i Sailarena i samband med anmälan. Om avanmälan görs 
senast 7 maj 2023 eller om arrangören avvisar en båts anmälan, kommer 
anmälningsavgiften att betalas tillbaka. 
 

  



 
 

 
4. Registrering och besiktning 
 
4.1 Registrering av samtliga i besättningen ska göras i Sailarena senast 12 

maj 2023. 
 

4.2 Den som är ansvarig ombord ska kunna styrka klubbmedlemskap och 
tävlingslicens 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 som blivit sjuk eller skadad 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 Sailarena och anslås senast den 21 
maj kl. 08.00. Ändringar anslås på Sailarena. 

 
5.2 Kappseglingskommittén kommer försöka att sända information om bana, 

starttider, säkerhet m.m. på VHF kanal 69. 
  
 
6. Tidsprogram 
 
6.1 Lördag 20 maj 
  Träningssegling med avkortad bana  

 09:00-10:30 LBS bjuder på frukost 
 09.00-10.00 Tävlingsexpeditionen är öppen  
 10:30 Rorsmansträff utanför klubbhusets entré 
 12:00 - 16:00 Träningsseglingar 
 Aftersail där dagens träningsseglingar kommer diskuteras 

  
 Söndag 21 maj 

 08.00-09.00 Tävlingsexpeditionen är öppen  
  08.00-10.00 LBS bjuder på frukost 
  08.30 Rorsmansträff utanför klubbhusets entré 
  09.55 Varningssignal för dagens första segling. 
   
  Prisutdelning och after sail snarast möjligt efter sista segling. 
  



 
 

 
7. Genomförande 
 
7.1 4 kappseglingar är planerade under söndagen. 
 
7.2 Bankappsegling. SRS som kan indelas i flera klasser och starter. Egen 

klass kräver minst fem deltagare. 
  
 Startordningen anges i seglingsföreskrifterna. 
 
8. Kappseglingsområde och bana 
 
8.1 Kappseglingarna genomförs i Lommabukten strax utanför Lomma 

småbåtshamn 
 
8.2 Banan är en kryss-läns-bana. 
 
 
9. Protester och straff 
 
9.1 Poängstraff enligt KSR 44.1 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 Priser till var femte, i respektive klass, anmäld båt vid anmälningstidens 

utgång 2022-05-12, samt skänkta sponsorpriser. 
 
12.  Övrigt  
 
12.1. Hamnavgifter och träningsseglingar 
  
 Ingen hamnavgift tas ut för tävlande båtar veckan före och efter 

tävlingen.  
 
Träningsseglingar avses att genomföras med Gransegels Claes 
Hiersemann som coach den 20 maj. Mer information om 
träningsseglingarna kommer att publiceras som särskild inbjudan på LBS 
hemsida. 

 
 Vi avser segla tävlingen med ett minimiantal om 12 deltagande båtar. 



 
 

 
 
12.2. Svenska seglarförbundet erbjuder kostnadsfritt SRS-mätbrev till 

deltagare från övriga nordiska länder. 
 
12.3. Seglingen ingår i Öresund Cup 2023.  
 
13.  Ledande funktionärer 
 
 Tävlingsledare: Per Kroon 070 - 586 45 27  
 LBS kansli: Lars Jörnvi: 070-741 13 10 
 Seglingsledare: Leif Olsson: 070-632 50 64 
 
 Varmt välkommen till Lomma! 
 
Datum: 2022-12-20 
 
 


