
Kompletterande seglingsföreskrifter för Vänern Shorthand Race 2020 

 

Tävling: Vänern Shorthand Race 
Klasser: SRS kölbåtar shorthanded 

                   

Datum: 12-13 juni 2020. 

 

Arrangör: Karlstads Segelsällskap (KSS) och Christinehamns segelsällskap (CSS) 

 

 

1. Tidsprogram 

 

1.1 Fredag 12/6 
Registrering     kl. 17:00 – 20:00 

 

 Lördag 13/6 
 Tid för varningssignal första start  kl. 07:55 

 Tid för varningssignal andra start  kl. 08:25 

 Tid för varningssignal tredje start  kl. 08:55 

 Prisutdelning:     Snarast efter seglingens avslutande 

Maxtid och mållinjen stänger   kl. 24:00 

 

2. Tävlingsexpeditionen och signalmastens placering 

 
2.1 Tävlingsexpeditionen är placerad i KSS klubbhus. Efter start flyttar tävlings- 

expeditionen till CSS klubbhus. 

 

2.2 Signaler i land kommer att visas på signalmasten som är placerad vid bryggan 

 utanför KSS klubbhus. 

 

 

3. Banan och märken 

 

3.1 Kappseglingen genomförs i norra Vänern. Banan är en distansbana på ca 45 M med 

start i Karlstad och mål i Kristinehamn. Om väderförhållanden kräver kan två 

kortare banor användas. Banalternativ meddelas vid registrering samt anslås på 

den officiella anslagstavlan. 

 

Lång bana ca 45 M 

• Start utanför gamla marinan i Karlstad 

• Sydmärke och grönt farledsmärke söder om Gerholmsrevet BB 

• Röd prick nordost om Märrholmen SB 

• Prickgrund sydprick SB 

• Grön farledsprick norr om Otholmen BB 

• Sydprick sydväst Klackens fyr BB 

• Målgång i Kristinehamn nordost om Tyskön. 

 

Mellanbana ca 39 M 

• Start utanför gamla marinan i Karlstad 

• Sydmärke och grönt farledsmärke söder om Gerholmsrevet BB 



• Röd prick nordost om Märrholmen SB 

• Prickgrund sydprick SB 

• Storgrundskläpparna västprick BB 

• Sydprick sydväst Klackens fyr BB 

• Målgång i Kristinehamn nordost om Tyskön. 

 

Kort bana ca 31 M 

• Start utanför gamla marinan i Karlstad 

• Sydmärke och grönt farledsmärke söder om Gerholmsrevet BB 

• Röd prick nordost om Märrholmen SB 

• Prickgrund sydprick BB 

• Målgång i Kristinehamn nordost om Tyskön. 

 

 

4. Tidsbegränsning 

 

4.1 Båt som inte gått i mål den 13 juni kl. 24:00 räknas som om den inte gått i mål. 

 

 

5. Ändringar och tillägg till KSR Appendix S 
 

5.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade 

i Kappseglingsreglerna (KSR) och med appendix S och SRS Reglerna. 

 

5.2 Klassflaggor 

 

 Startgrupp   Signalflagga 

1: SRSs < 0.9   D  

2: SRSs < 1.0   E  

3: SRSs ≥ 1.0   F  
 

5.3 Startlinjen är mellan gulmarkerad dykdalb och orange flagga på land. 

 

5.4 Seglingsledningen kan korta banan om man finner att det kan göras på ett rätt-

vist sätt. 

 

5.5 Mållinjen är mellan grön farledsprick nordost om Tyskön och bryggnock  

CSS brygga D. Målgång sker i nordlig riktning. 

 

5.6 Rapportering: Ca 1 timme före målgång ska varje båt förvarna sin ankomst  

genom att ringa eller skicka sms till Jessica Lindqvist, 070-767 29 79. 

 

5.7 Kommunikation: Alla deltagande båtar får en deltagarlista med telefonnummer till 

samtliga deltagare. De båtar som har VHF radio uppmanas att passa kanal 72. 

 

 

Datum: 2020-06-11 


