
Inbjudan 
 
 

NySS Örsbaken öppna och DH 
 
 
Datum: 11 juni 2022 
 
Plats: Nyköpings Segelsällskaps Jollebas, Brandholmsvägen, Nyköping 
 
Tävlingens nivå: Grön 
 
Båtklass: SRS 
 
Arrangör: Nyköpings Segelsällskap  
 

Kom och kappsegla med oss just när solen lyser som 
klaras och havet glittrar som mest!  
 
För dig som känner till Örsbaken DH sedan tidigare kan vi meddela att vi år tar 
ett lite annat grepp om tävlingen och tävlingsformatet. Fokus i årets tävling är 
att ha kul tillsammans på och bredvid banan. Även om du inte kappseglat förut 
är du hjärtligt välkommen att prova på – vi har ett förenklat regelverk som gör 
det enklare för de som inte kappseglat förut. 
 
Vi kommer att samlas på NySS klubbholme Broken för skepparmöte. Därefter 
är tävlingen är uppdelad i tre heat – det första med start utanför Broken och 
målgång utanför fiskehamnen i Oxelösund. Efter en gemensam lunch på 
restaurang Sailor startar heat 2 med målgång utanför Broken. Heat 3 är en 
landbaserad aktivitet på Broken när alla hunnit landa efter målgången. I detta 
tredje heat kommer barn att vara en stark tillgång i teamet! Kan besättningen 
inte vara med på alla tre heat så går det bra, men skriv gärna det i anmälan så 
vi vet. Skriv också i anmälan om du har någon allergi så vi vet inför lunchen. 
 
På kvällen avslutar vi med gemensamt knytis för de som vill! Medtag det du 
själv vill äta och dricka. Beroende på deltagarantal och väder blir det nere vid 
bryggorna eller uppe i klubbhuset. 
 
1. Regler 
 
1.1 Tävlingen genomförs enligt de gröna reglerna, se separat 

regeldokument. De gröna reglerna är en förenkling av de vanliga 
reglerna i ”KSR”. 

 
1.2 Alla tävlande ska ha på sig flytväst när båten är på vattnet. 
 
 
2. Villkor för att delta 
 
2.2 Tävlande båt ska vara ansvarsförsäkrad. 
 
2.2 Tävlingen gäller öppen klass så alla som vill får delta. 
 



 
3. Anmälan och registrering 
 
3.1 En båt ska anmälas för tävlingen i formuläret som återfinns här:  

Örsbaken öppna och DH 2022 (sailarena.com) senast måndag 6 juni. 
Efteranmälan kan göras fram till skepparmötet mot förhöjd avgift. För 
eventuella frågor, kontakta Daniel Ekstrand 
(daniel_ekstrand@yahoo.com, 070-4852673). 

 
3.2 Anmälningsavgiften är 200 kr (efteranmälan 250 kr) och betalas i 

samband med anmälan till: 
BG 753-5305 eller 
Swish 123 223 8707 
 
Kom ihåg att på betalningen ange ”Örsbaken öppna” samt skepparens 
namn. 

 
3.3 Ange eventuella matallergier samt ungefärligt antal deltagare på din båt i 

anmälan. Detta för att underlätta för restaurang Sailor. Finns inga 
matallergier får du gärna ange även det. Lunch på restaurang Sailor 
kostar 149 kr/person. För deltagande barn finns barnmeny och 
barnpriser. 

 
3.4 Före skepparmötet ska deltagare vara registrerad på 

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

tillgängligt på den officiella anslagstavlan på 
https://www.nyss.nu/tavlingar/. 

 
5. Tidsprogram 
 
5.1  

08.30-09.30 Registrering 
09.45 Skepparmöte 

11.00 Första planerade varningssignal  

Efter seglingarna Prisutdelning & knytis 

 
 

6. Genomförande 
 
6.1 3 Heat är planerade. Första Heat från Broken till Fiskehamnen i 

Oxelösund. Därefter gemensam lunch på restaurang Sailor. Lunchen 
kostar 149 kr per person, för deltagande barn finns både barnmeny och 
barnpriser. Heat 2 från Fiskehamnen i Oxelösund till Broken. Heat 3 ett 
landbaserat tävlingsmoment på Broken där barn kommer att vara en 
stark tillgång i teamet! 

 
 
7. Kappseglingsområde och bana 



 
7.1 Kappseglingen kommer i området mellan Broken och Fiskehamnen i 

Oxelösund. 
 
7.2 Bansträckningen anpassas efter vindarna och meddelas på 

skepparmötet. 
 
8. Poängberäkning 
 
8.1 Lågpoängssystem kommer att användas, där placeringen i respektive 

heat utgör poängen för det heatet. Samtliga heat räknas.  
 
8. Protester och straff 
 
8.1 Vid brott mot någon av “de gröna reglerna” ska ett ensvängsstraff (ett 

slag och en gipp) genomföras. Eventuella protester lämnas till 
tävlingsledningen inom 30 minuter från att sista båt fått rimlig tid att 
komma i land.  

 
9. Priser 
 
9.1 Priser till första tre båtarna. Eventuellt kommer även specialpriser att 

delas ut. 
 
 
 
Datum: 2022-05-11 
 
 


