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Är det höst i augusti? Nä, det är nog fortfarande sommar. Men 
trots namnet så är tävlingen numera planerad till sista helgen 
i augusti. Detta för att inte kollidera allt för mycket med andra 
närliggande tävlingar. Det är trångt i kalendern.

De senaste åren har dock vädret varit rätt höstlikt just på 
denna tävling. 2021 kom seglarna själva överens om att inte 
starta då det blåste kuling och regnade, samtidigt som det var 
väldigt få anmälda.
2020 kom en front mitt under tävlingen med vindar på över 
20 meter per sekund och skyfall. 

Även Höstseglingen har en lång tradition. Tävlingen uppstod i 
slutet på 70-talet och har sedan dess seglats i princip varje år. 

Tävlingen har under åren bytt lite skepnad.
På 90-talet ingick seglingen i Trosa-regattan som sträckte sig 
över två dagar med ban-seglingar på lördagen och distans-
segling på söndagen.

Från 2011 är tävlingen en så kallad shorthanded-segling där deltagarantalet ombord på båtarna är 
begränsat till max två personer. Då slipper man ju jaga besättning, och samtidigt blir det ännu vik-
tigare med lagarbetet ombord. Vid hårt väder kan det ju vara ganska tufft att segla på två, speciellt 
större båtar.

Höstseglingen är den tävling som 
samlat de största startfälten genom 
åren. 1988 deltog hela 41 båtar.

Årets tävling ser ut som tidigare. 
Gemensam start, alternativt klasser 
beroende på hur många som anmä-
ler sig. Starten går klockan 11 på 
Fågelöfjärden, och banan är cirka 
15 Nm.

Efter målgång grillar vår ordförande 
hamburgare vid klubbhuset i vän-
tan på prisutdelningen. Kom gärna 
dit och delta i gemenskapen och 
snacka bortförklaringar.



Formell Inbjudan Höstseglingen

Datum:   2022-08-27
Tävlingens nivå: Grön
Båtklass:  SRS Shorthanded, lägsta SRS 0,700
Arrangör:  Trosa Båtklubb
Plats:    Trosa Båtklubb – Trosa Skärgård

Tävlingen ingår i TBKs KM

1 Regler
1.1	 Tävlingen	genomförs	i	överensstämmelse	med	reglerna	så	som	de	är	definierade	i	
 Kappseglingsreglerna (KSR) samt SRS-reglerna.

1.2 Båt som ej innehar någon form av giltigt SRS-tal kan tilldelas ett godtyckligt SRS-tal av   
	 seglingsledningen.	En	sådan	båt	kommer	dock	inte	att	räknas	in	i	den	officiella	pris-	och		 	
 resultatlistan.

1.3 Tävlingen är en så kallad short handed-tävling vilket innebär MAX två personer ombord.

1.4 Short handed-SRS (SRSs) tillämpas.

1.5	 En	båt	med	ett	alternativt	SRS-tal	i	mätbrev	eller	båtdatablad	för	kappsegling	utan	flygande			
 segel får anmälas utan sådana segel.
 Detta skall anmälas senast kl. 09:00 tävlingsdagen.

1.6	 Mobiltelefon	eller	VHF	skall	finnas	ombord.

1.7 KSR 40.1 gäller under hela tiden en båt är på vattnet, men den gäller inte för en kölbåt när   
	 båten	är	förtöjd	eller	när	den	tävlande	befinner	sig	under	däck.	En	båt	som	bryter	mot	den		 	
	 här	regeln	kan	varnas	eller	straffas	på	det	sätt	som	protest-kommittén	finner	lämpligt.

1.8 En båt som sitter fast efter grundstötning eller kollision får använda motor för att ta sig loss i  
 enlighet med KSR 42.3h och 42.3i.

1.9 KSR 52 ändras så att användning av elektriska vinschar för hissning och skotning av segel   
 samt användning av autopilot är tillåtet.

2. Villkor för att delta
2.1 Den person ombord som har ansvaret skall vara medlem av en klubb som är 
 ansluten till sin nationella myndighet.

2.2 Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

2.3 Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla. 
 Den arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som   
 någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter tävlingen.

3. Anmälan
3.1 Anmälan ska göras senast TISDAGEN 2022-08-23 via 
 https://www.sailarena.com/sv/se/club/trbk/hostseglingen-2022/ 
 Sidan nås även från Trosa BKs hemsida samt Tangosailing.nu



3.2 Anmälningsavgiften är 250.- 
 Betalas via Swish till: 073-9466699.
 I meddelande skriv ”Höst” och skepparens namn.

 Har du inte Swish? Kontakta segling@trosabatklubb.se

 Notera att anmälan inte är godkänd förrän avgiften är betald.

3.3 Efteranmälan kan göras fram till tävlingsdagens morgon, 
 senast kl. 09:00 mot förhöjd avgift 350:-

4. Registrering och besiktningskontroll
4.1 Registrering SKALL göras senast 09:10 tävlingsdagen. 
 Antingen i TBKs klubbhus 08:50-09:10
 Eller via SMS-meddelande till 073-9466699. Text: ”segelnummer” och ”OK”.

5. Seglingsföreskrifter
5.1 Seglingsföreskrifter och annan information publiceras på tävlingens Sailarena-sida, även   
 länkad från https://www.trosabatklubb.se OBS! endast på nätet, inte i klubbhuset. 
 Det är den tävlandes ansvar att hålla sig informerad.
 
6. Tidsprogram
6.1 Program
   Registrering/Information 08:50-09:10
   Tid för första varningssignal 10:55  
   Prisutdelning och grillning vid TBKs klubbstuga efter målgång.

7. Genomförande
7.1 Tävlingsledningen kan dela upp tävling och starter i klasser beroende på hur 
 deltagarlistan ser ut.

7.2 Gemensam start.

8. Banan
8.1 Banan är en skärgårdsbana om cirka 15 Nm. Start och mål vid Notstickshällan på 
	 Fågelöfjärden.	Separat	banbeskrivning	finns	på	hemsidan.	https://www.trosabatklubb.se	

9. Priser
9.1 Vandringspris tillfaller totalsegraren.
 Mindre pokaler till de tre första totalt.
 
Uppdaterad Datum: 2022-07-09

www.trosabatklubb.se
Seglingskommittén

Niklas Qvarnström
Tobias Lindahl

Torbjörn Blomberg
segling@trosabatklubb.se


