RIKSKVAL 2022 21-22 MAJ
Välkomna till Kullavik

Välkomna
Äntligen dags för ett rikskval i Kullavik vi hoppas kunna erbjuda på fantastiska seglingar.
Kullaviks hamn har begränsad yta och ni är många, så det är mycket viktigt att ALLA följer
restriktioner och anvisningar. Både de generella och de lokala för detta arrangemang.
Regattabasen är Kullaviks hamn att hitta hit med bil är enkelt: Följ väg 158 från Göteborg,
följ skyltar till Särö.
Sväng av vid motet med skyltar ”Kullavik”.
Du kan ansluta till väg 158 från Söderleden som är ansluten till E6:an.
Om du vill kan du svänga av på avfart 62 på E6:an/E20 Lindomemotet som ligger strax söder
om IKEA.
Hamnen har endast en sjösättningsramp som används både för sjösättning av jollar och
följebåtar. På de markerade ställena ”Jolleplats” kan er jolle stå.

Ribben
Följebåtar sjösätts i Kullaviks hamn på fredagen. Följebåtar som inte sjösätts på fredagen
sjösätter på Särö båtklubb. Det kommer även att gå att ta upp båten där på söndagen.
Det måste vara minst två personer som sjösätter då både båt och släp måste flyttas bort
omedelbart.
Det är tidigt på säsongen så det kommer finns gott om plats att förtöja båten för natten.
Släp parkeras vid Kullaviksskolan längst Kyviksvägen.

För att få lov att sjösätta din ribb skall den vara registrerad och betald. Ansvarig
förare ansvarar då också för gott beteende på sjön och är medveten om att felaktig
manövrering kan leda till poängstraff för seglaren.
För att få vara på sjön krävs att ribben är registrerad. Detta gäller såväl klubb-ribbar
som egna. Ribben skall även märkas med Namn, Klubb och Telefonnummer. Vi
kommer ha tejp och penna på plats om man önskar låna.
Registrering av ribb sker här

Bo och äta
Kullavik ligger med 15 minuters bilfärd från Göteborg centrum. Utbudet på hotell är stort
men vänta inte med att boka Göteborg är en populär stad att besöka på helgerna hotellen
blir snabbt fullbelagda.
Säröhus ger 10% i rabatt under rikskvalet. Länken till det nedan OBS kod: kullavik
https://online.bookvisit.com/v2/Campaign/CampaignDetails?channelId=c72855d4-d6af4787-b477-0c494d4efa33&campaignId=74c34fe4-ef77-4cca-8032-14bcbab3cb76
I Kullaviks centrum som du passerar på vägen ner till hamnen finns en pizzeria och en
Hemköp.

Kontakt
Rikskvalet är ett samarbete mellan KKKK, LESS, HJBK, RÖSS och SOF.
SOF ansvarar för seglingen i form av seglingsledare, domare med mera, men klubbarna står
för arrangemanget.
Nedan några bra kontaktpersoner:
Projektledare: Tobias Hinton 0705-201085
Landansvarig: Per Hård 0735-077794
Kansli: Peter Åkesson 0702-748760

