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Inbjudan 
 
Kappsegling: DYGNET RUNT-22  Distanskappsegling utanför Sundsvalls farvatten     
                        över ett dygn.      

 
 

Datum:      Fredag 19aug – Lördag 20aug 2022 
 
Arrangör:  SNBK   Sundsvall-Njurunda Båtklubb 
 
1. Regler 
 
1.1  Kappseglingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i 

Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S. 
Seglingsföreskrifterna består av föreskrifterna i KSR Appendix S, 
Standardseglingsföreskrifter, och kompletterande seglingsföreskrifter som kommer att 
finnas på den officiella anslagstavlan placerad www.snbk.nu  
 

 
2. Villkor för att delta 
 
2.1 Den tävlande ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är  

ansluten till nationella myndighet. 
 
 
2.2       Varje tävlande 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 regattan. 

 
3. Anmälan 
 
3.1 Anmälan ska göras senast 16/8 23,00  efteranmälan 18/8 23,00  till 

www.sailarena.com Dygnet Runt   
 
3.2      Anmälan ska innehålla uppgifter om enligt anvisningar i sailarena 

 
 
3.3   Anmälningsavgiften är 450:- (efteranmälan 650:-) och betalas genom swich      070-  
2791088 Åke Meden eller PG 517720-9  SNBK  
                                                                                             

 



4. Registrering 
 
4.1 Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen alt tel/sms 070-279 10 88  

tävlingsledning senast 1 tim innan start   
  
 
4.2 Mätbrev skall kunna visas upp innan en båt kappseglar. 
 

 
4.4 En båt eller utrustning kan när som helst besiktigas avseende överensstämmelse med 

reglerna. På vattnet kan kappseglings och/eller tekniska kommittén instruera en båt att 
omedelbart bege sig till en föreskriven plats för besiktning. 

 
4.5 Skadad eller förlorad utrustning får inte ersättas utan skriftligt tillstånd från 

kappseglingskommittén. Begäran om det ska göras till kappseglingskommittén 
 vid första möjliga tillfälle. 

 
4.6       En tävlande i en besättning får inte bytas utan att medela   
            kappseglingskommittén.  
 
 
5. Tidsprogram 
 
5.1       Uppsamling på Klampenborg SNBK Sundsvall/Njurunda Båtklubb. 
            Start 19/8  Fredag kväll 18,00.  
            Skepparmöte 16,45 i klubbstugan  ( ej obligatoriskt )  
            Du är välkommen med din båt till SNBK i förväg när det passar dig, så du är  
            på plats inför Fredagkvällen. Parkering för bilar finns oxå.  
            Tidsplanen för målgång är Lördag dag/kväll.  
            Exakt position för start ock målgång anpassas efter rådande vindförhållanden.  
            
             Första varningssignal 17,55  
 ...... 
            (Prisutdelning paneras till säsongsavslutningsfest för s-vallsseglare  GKC ) 
            Resultat publiceras på MNSF mellannorrlandsseglarförbund www.mnsf.y.se 
            FB sundsvallsseglare, och övriga berörda media. 
 
 
6. Genomförande 
 
6.1 3 klasser   
            SRS   SRS s  Crusing  
 
  
7. Kappseglingsområde/ Komunikation 
 
7.1      Kappseglingarna genomförs i farvatten utanför Sundsvall. 
 
7,2      Vi har för avsikt att använda livetracking under seglingen för både besättningar 
           och för att kunna följa seglingen via webben. Vi kommer att använda antingen 



           RaceQS eller KWINDOO. Dessa laddas ner kostnadsfritt till smartphone och 
           behöver vara på under hela seglingen. Mer info kommer under registreringen. 

  
 
8.       Banan 
 
8.1      Banan är en havskappseglingbana. Längd ca 75-90 M  Banbeskrivning    
            medelas ca 1-2 dygn före start.  
 
 8,2       Rundningmärken x antal st  men bla Vänta Litets Grund och Gran (Brämön) mm.  
        
     
9.       Protester och straff 
 
9.1 Poängstraff enligt KSR 44.3 gäller 
 
9.1        
  
 
Datum: 2021-12-27  
 
Namn: Åke Meden  
  

 
 
 
 
 
 


