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Segelsällskapet Vättern inbjuder till regatta  
lördagen den 15 juni 2019 för kölbåtar.  

Vi seglar om Kungakannan som är uppsatt av H.M. Konung Oscar II år 1905: 
 

Bana: Start och mål vid fyren. Start kl 10.00. Bansträckning Vadstena- Fjuk – Jung-
frun eller omvänt, 17 DM. Bansträckning meddelas vid Skepparmötet 

Alla båtar seglar SRS eller SRSs (shorthand) och gör en gemensam start men det 
kan förekomma klasser i startfältet om minst 3 st båtar av samma typ startar,  i det 
fallet utdelas också klasspris.  

Seglingarna kommer att seglas enligt ”Kappseglingsreglerna 2017 - 2020” utgiven 
av Svenska Seglarförbundet med aktuella tillägg: Ref  http://www.svensksegling.se/Kappsegling/
ReglerDomare/Kappseglingsreglerna2017-2020/   

Den gröna pricken i hamninloppet och Dianapricken ca 1 DM norr Tycklingepricken 
är fria men övrig utprickning gäller.  Startlinje är mellan en boj rätt ut i pirens rikt-
ning och flaggmasten på piren. Närmast piren begränsas startlinjen av den röda 
pricken vid fyren. Gå ej nära de nya bryggorna från lilla hamnarmen, det finns för-
ankring som ni riskerar att  inte gå fri för. 

Max seglingstid för första båt är 7 timmar. 

Startavgift: 150:-  

Anmälan: Via email/meddelande och Swish till bo.roxberg@gmail.com och 072 702 79 
62 eller senast Lördag 8.00–8:45 i SSV:s klubbhus. Skicka gärna preliminär anmälan 
om ni är osäkra så kan vi lägga upp startlista i förväg. 

Skepparmöte kl 08:45 vid klubbhuset 

Förtäring: Regattamiddag på lördagen efter seglingens slut så snart vi har resulta-
ten klara.  Deltagande till Regattamiddagen skall föranmälas. Se bifogad anmäl-
ningsblankett.  
Bo Roxberg, seglingsnämnden tel. 072-702 79 62 mail: bo.roxberg@gmail.com 
Hemsida http://ssvat.se/wp/ 
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Villkor för att delta: 
1. Den tävlande ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är an-
sluten till Svenska Seglarförbundet. 
2. Varje tävlande båt ska vara ansvars-försäkrad. 
3. Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, besluta att kappsegla.  
SSV har inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut för i samband 
med eller före, under eller efter regattan. 
3.  I och med att en båt startat kappseglingen accepterar man att resultatlistan och 
eventuella bilder publiceras på internet. 

Sjösättning kan förhoppningsvis ordnas för båtar med max 1,2 m djupgående efter 
överenskommelse till en kostnad av 400kr per lyft. 

Startprocedur 

Välkomna
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