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Inbjudan till Vänern Shorthand Race, 15-16 juni 
 

Karlstads Segelsällskap och Christinehamns segelsällskap 

inbjuder till Vänern Shorthand Race, en distanskappsegling för 

kölbåtar med endast en eller två personers besättning. Seglingen 

startar i Karlstad och går via Mörudden utanför Skoghall till 

målgång i Kristinehamn. 
 

Fredag kväll är det skepparmöte med gemensam middag. 

Lördagen bjuder på en hel dags utmanande segling som avslutas 

med prisutdelning och deltagande på Christinehamns 

segelsällskaps jubileumsfest.  
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Tävling:       Vänern Shorthand Race 
Klasser: SRS kölbåtar shorthanded 

               SRS kölbåtar solo 

 

   

Datum:  15-16 juni 2018. 

 

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

 

 

1. Regler 

 

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

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

Seglingsföreskrifterna består av föreskrifterna i KSR appendix S, 

Standardseglingsföreskrifter, och kompletterande seglingsföreskrifter som kommer att 

finnas på den officiella anslagstavlan placerad vid bryggan utanför klubbhuset samt 

vid registreringen. 

 

1.2 Samtliga båtar kappseglar med sitt SRS-tal för shorthanded kappsegling (SRSs). Båt 

som avser att segla utan flygande segel anger det på anmälningsformuläret. Alternativt 

kan det anmälas senast 2018-06-08 via e-post till segling@kdss.se.  

 

1.3 Undantag från KSR: Regel 52 Handkraft gäller inte på denna tävling. 

 

1.4       En tävlande som lämnat land ska ha på sig personlig flytutrustning. Den här regeln 

gäller inte vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig utrustning eller 

när den tävlande befinner sig i hamn eller under däck. Våtdräkter och torrdräkter är 

inte personlig flytutrustning. Detta ändrar KSR 40. En båt som bryter mot den här 

regeln kan varnas eller straffas på det sätt som protestkommittén finner lämpligt. 

1.5 Seglingsledningen har rätt att ställa in seglingen alternativt att ändra bansträckningen 

om väderutsikterna kräver detta. Detta meddelas senast på skepparmötet och anslås på 

den officiella anslagstavlan. 

 

2. Villkor för att delta 

 

2.1 Den tävlande ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är ansluten 

till sin nationella myndighet. 

  

2.2 Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad. 

 

mailto:segling@kdss.se
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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 2018-06-01 på 

 www.kdss.se  alternativt skriftligen till  

Karlstad Segelsällskap 

Kanikenäset 31 

652 26 Karlstad 

 

3.2 Anmälan skall innehålla uppgifter enligt anmälningsformuläret. 

 

3.3 Anmälningsavgiften är 500 SEK. och betalas vid incheckning. Kontant eller Swish. 

 

3.4 Efteranmälan senast 2018-06-08 mot förhöjd avgift 650 SEK. 

 

3.5 Mätbrevsbåtar ska uppge giltigt SRS-mätbrevsnummer i samband med anmälan. 

 

 

 

4. Registrering och besiktningskontroll 
 

4.1 Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen i KSS klubbhus senast  

2018-06-15 kl. 18:30. 

  

4.2 Mätbrev ska kunna visas upp innan en båt kappseglar. 

 

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

reglerna. 

 

5. Tidsprogram 

 

5.1 Fredag 15/6 
Registrering   kl. 15:00 – 18:30 

 Skepparmöte och middag  kl. 19:00 

 

 Lördag 16/6 

 Tid för första varningssignal  kl. 07:55 

 Prisutdelning:   Snarast efter seglingens avslutande 

CSS jubileumsfest  Eftermiddag/kväll 

Maxtid och mållinjen stänger  kl. 24:00 

 

http://www.kdss.se/
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6. Genomförande 
 

6.1 Seglingen kommer att genomföras i två klasser, Shorthanded och solo, med gemensam 

start. Båtarna kommer indelas i startgrupper efter SRS tal.  

 

 

7. Kappseglingsområde 
 

7.1 Kappseglingen genomförs i norra Vänern. 

 

 

8. Banan 

 

8.1 Banan är en distansbana på ca 45 M med start i Karlstad och mål i Kristinehamn. 

 

10. Priser 
 

10.1 Antalet priser motsvarar en femtedel av antalet anmälda båtar i varje klass. 

Utlottningspriser kan förekomma. 
 

11. Övrigt 
 
11.1 Vid frågor kontakta Jörgen Würtz, 070-1904157 

 

Datum: 2018-03-30 

  Seglingen är sanktionerad av  
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Bilaga till inbjudan. 
 

Sjösättningsmöjligheter: 

 

Båt som behöver hjälp med sjösättning anmäler detta i textfält på anmälan 

eller kontaktar tävlingsledningen. 

 

Gästande båtar kan tillfälligt lägga till vid servicebryggan utanför KSS klubbhus och kommer 

anvisas en ledig bryggplats vid registreringen. 

 

 

KSS Klubbhus 

Kanikenäset 31 ”Se karta här nedan” 

 

 
 

 

Gästande båtar kommer anvisas en bryggplats i Kristinehamn efter målgång,
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 Anmälan till Vänern Shorthand Race 2018 

  

Skeppare: _____________________________________________ 

E-post: ________________________________________________ 

Mobiltelefon: ___________________________________________ 

Båttyp: ________________________________________________ 

Segelnummer: __________________________________________ 

Båtnamn: ______________________________________________ 

Klubb: ________________________________________________ 

  

Anmälan gäller i klass:   Shorthanded /  Solo  (ringa in) 

SRSs tal:___________________ 

Flygande segel:   Ja / Nej  (ringa in) 

Ev. SRS mätbrevsnummer: ______________________________ 

 

Övrig information_______________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

  

 

 

Jag förbinder mig till att följa kappseglingsreglerna och alla andra regler och föreskrifter som gäller för 

tävlingen, och att här angivna uppgifter är korrekta. 

 

Datum: _______________________ 

 

Namnteckning: _______________________________________   

 

 

 
 


