
Välkomstbrev Rikskval Kullavik 2023 

 

 

Äntligen dags för ett rikskval i Kullavik och vi hoppas kunna bjuda på fantastiska seglingar! 

Kullaviks hamn har en begränsad yta och vi är många, så det är viktigt att ALLA följer de anvisningar 

som finns för att det ska bli en njutbar helg i hamnen för seglare och icke-seglare. Både generella 

parkeringsregler och specifika anvisningar för evenemanget.  

Längst ned i brevet så finns kartor som illustrerar parkeringar och uppställningar. 

Regattan hålls i Kullaviks hamn.  

Kartlänk till Kullaviks hamn 

Kommer ni norrifrån: 

- E6:an via avfart 66 och Söderleden, sedan ned på väg 158 mot Särö. Sväng av vid motet med 

skyltar ”Kullavik”.  

- Om du vill kan du svänga av E6:an på avfart 62, Lindomemotet, som ligger strax söder om 

IKEA.  

Kommer ni söderifrån: 

- E6:an via avfart 60 Kungsbacka C/Särö. Följ skyltar mot Särö och sedan Kullavik.  

 

Ribbar 

Coachbåtar/Följebåtar sjösätts i Kullaviks hamn på fredagen fram till kl 22:00. Följebåtar som inte 

sjösätts på fredagen sjösätter ni på Särö båtklubb. Släp parkeras vid Kullaviksskolan längs 

Kyviksvägen. 

Särö båtklubb ligger här. Det kommer även att gå att ta upp båten här på måndagen. Om ni sjösätter 

i Särö kan ni ställa släpet på parkeringen vid Stallbacken. Bil och släp får inte stå kvar vid båtklubben. 

Det är tidigt på säsongen så det kommer finns gott om plats att förtöja båten för natten i Kullaviks 

hamn.  

För att få lov att sjösätta din ribb skall den vara registrerad och betald. Detta gäller såväl klubb-ribbar 

som privatbåtar.  Registrera här.  

Ribben skall även märkas med namn, klubb och telefonnummer, samt vara utrustad med 

Förstaförbandslåda, kniv samt VHF-radio. 

Ansvarig förare ansvarar också för gott beteende på sjön och är medveten om att felaktig 

manövrering kan leda till poängstraff för seglaren.  

Bo och äta  

Vi kommer att ha Café och grill i hamnen under dagtid.  

Kullavik ligger med 20 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 i sin onlinebokning. Använd Koden: kullavik. Bor man på 

Säröhus så får man även fördelen att kunna parkera bil och släp precis vid Säröbåtklubb! 

I Kullaviks centrum som du passerar på vägen ner till hamnen finns en pizzeria och en Hemköp.  

 

https://www.google.com/maps/place/Kullaviks+kanot+och+kappsegling+klubb/@57.5484979,11.917528,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x464fec62e50dbfcf:0xcd3b521f096afbc6!8m2!3d57.548498!4d11.9220127!16s%2Fg%2F11g6bk9_rs
https://www.google.com/maps/place/Kullaviksskolan/@57.5464861,11.9385044,462m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x464fec6e45d50569:0x33fd05869e6c517d!8m2!3d57.5464861!4d11.9406931!16s%2Fg%2F1hc242x40
https://www.google.com/maps/place/S%C3%A4r%C3%B6+B%C3%A5tklubb/@57.510579,11.9282204,463m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x464febbe24deeccd:0x16fc6d6415fc5b6b!8m2!3d57.510579!4d11.9304091!16s%2Fg%2F11gdg7cx9r
https://www.google.com/maps/place/Free+Parking/@57.5047289,11.9315821,463m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x464feb4d729e7487:0xa17b249e71a03d2d!8m2!3d57.5047289!4d11.9337708!16s%2Fg%2F11jj00qx_0
https://www.kkkk.se/shoppen/rikskval-2023/50503-01-sjosattning-och-ribbplats-under-rikskval-2023/
https://online.bookvisit.com/accommodation/list?channelId=c72855d4-d6af-4787-b477-0c494d4efa33
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Kontakt  

Rikskvalet är ett samarbete mellan KKKK, LESS, HJBK, RÖSS, LDSS och SOF. SOF ansvarar för seglingen 

i form av seglingsledare, domare med mera, men klubbarna står för arrangemanget. 

Kontaktpersoner: Projektledare: Mats Nordén 0768-255321 Landansvarig: Petter Holm 0732-310013  

Kartor och översikter: 

Hamnplan & Jolleuppställning: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bil & Släpparkeringar: 

Släp ställs på markerad parkering vid Kullaviksskolan på Kyviksvägen. 

Bilar ställs i mån av plats kring Kullaviks hamns. Vänligen parkera EJ på villagatorna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/maps/place/Kullaviksskolan/@57.5464861,11.9385044,462m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x464fec6e45d50569:0x33fd05869e6c517d!8m2!3d57.5464861!4d11.9406931!16s%2Fg%2F1hc242x40

