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Välkomna till Trosa och TBKs kappsegling Höstseglingen.

Årets upplaga av shorthanded-tävlingen Höstseglingen går av stapeln den 24:e augusti. Det är 
dags att planera in det i din kalender!

Höstseglingen är sedan 2011 en så kallad shorthanded-segling, vilket innebär att det är tillåtet 
med max två personers ombord oavsett båtstorlek.

Banan mäter cirka 15 Nm och slingrar sig kors och tvärs genom Trosa Skärgård. Målet är förståss 
att ha en bana som funkar bra för de flesta vindriktningar. En tanke är också att den ska vara lätt-
navigerad. Det är ju en seglingstävling, och inte navigationstävling.

Alla kan vara med! Din båt ska förståss ha ett riktigt och godkänt SRS-tal, antingen genom SRS-
tabellen eller mätbrev. Vi tillåter dock båtar utan regelrätt SRS-tal att segla, men dessa räknas inte 
med i prislistan.

Efter seglingen serveras traditionsenligt ärtsoppa med tillbehör i TBKs klubbstuga. Ärtsoppan till-
lagas av TBKs klubbmsästare som till vardags är kock på Stensunds Folkhögsskola.

Långväga gäster som kommer på fredagkvällen kan, i mån av plats, få natthamn vid klubbens 
bryggor. Viktigt att veta är dock att området är låst. Alla båtplatser är av olika bredd, och platser-
na i ån kan vara grunda. Trosa gästhamn kan också rekomenderas. I Gästhamnen finns Servering-
en Kölsvinet som har öppet 8.00-20.00. Där kan frukost intas. Kölsvinet serverar även maträtter 
och har har alkoholrättigheter.

Om någon har fundering på att transportera båt via landvägen för att sjösätta i Trosa gäller föl-
jande. Mindre båtar, med lyftbar köl, C55 och liknande, kan sjösättas på klubbens ramp.
Har du en större båt får vi hänvisa till något av de kringliggande varven som har lyftmöjligheter. 
Trosa Marin, Finessa och Baltic Varv.

Tänk också på säkerheten. Det är svårt att få upp en person som fallit överbord när det bara är en 
kvar på båten. Håll er ombord. Använd flytväst. Ha mobilen/VHF i vattentätt fodral, och seglar 
du singelhanded kan det vara bra att bära den på sig.
Alla deltagare är också skyldiga att hjälpa till i en nödsituation.

Sjöräddningen kommer också att vara informerad om evenemanget.

Tävlingen ingår i TBKs Klubbmästerskap.

Vi kan också tillägga att dagen efter Höstseglingen arrangerar klubben Sörmlands största jollere-
gatta, Lions Kanna. I år är det 31:a året i rad som tävlingen arrangeras. Varför inte satsa på en hel 
seglingshelg? Jollesegling är inte bara en lek för barn. Alla kan vara med! www.lionskanna.se

På följande sidor finns den officiella inbjudan till Höstseglingen. 



  Inbjudan

Tävling: Höstseglingen 
Klass:   SRS Shorthanded.
  Tävlingen ingår i TBK-Cup/KM.

Datum: 20190824  Arrangör: Trosa Båtklubb

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

1.2	 Tävlingen	seglas	enligt	gällande	SRS-regler.	Deltagande	båtar	skall	finnas	med	i	SRS-tabell			
 eller ha ett giltigt SRS-mätbrev utfärdat av SSF. Följande undantag kommer att tillämpas;   
 Båt som inte uppfyller dessa krav kommer att tilldelas ett godtyckligt SRS-tal men kommer inte  
 att räknas in i den totala prislistan.

1.3 En båt med ett alternativt SRS/SRSv-tal i SRS-tabellen, SRS-mätbrevet eller SRSv-mätbrevet för  
	 kappsegling	utan	flygande	segel	får	anmälas	utan	sådana	segel.
 Detta ska anmälas senast 20190824 kl. 9:00.

1.4 Max två personer ombord.

1.5 Shorthanded-SRS, SRSs kommer att tillämpas.

1.6	 Personlig	flytutrustning,	flytväst	ska	finnas	ombord.

1.7	 Mobiltelefon	eller	VHF	skall	finnas	ombord,	helst	i	vattentätt	fodral.	

1.8 KSR 52 gäller ej. (Autopilot är tillåten).

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

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 20190822 via formulär på
 https://kappseglingar.wordpress.com/ (länkat via trosabatklubb.se)
 Anmälan kan även göras via e-post (niklas@tangosailing.nu) eller via telefon (073-9466699).
  
3.3  Anmälningsavgiften är 250.- Betalningsalternativ:
	 •	Helst	via	Swish	till:	073-9466699.
  I meddelande skriv ”Höstsegling” och skepparens namn. 
  Eller
	 •	Kontant	vid	registrering.



3.4  Efteranmälan kan göras fram till 190824 kl. 09:00 mot förhöjd avgift 350:-

3.5 Även deltagare som deltar utanför prislistan enligt punkt 1.2 betalar anmälningsavgift.

4.  Registrering och besiktningskontroll
4.1  Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen (Klubbhuset) senast 09:15 tävlingsdagen.
 Tävlande kan eventuellt ansluta direkt till startområdet. 
 Tävlingsledningen måste dock underrättas senast 09:00 tävlingsdagen.

4.2  Eventuellt mätbrev ska kunna visas upp innan en båt kappseglar.

5.  Seglingsföreskrifter
5.1  Seglingsföreskrifterna består av föreskrifterna i KSR appendix S – Standardseglings-
	 föreskrifter,	och	kompletterande	seglingsföreskrifter	(supplementet)	som	kommer	att	finnas			
 på hemsidan senast ett dygn före start. https://kappseglingar.wordpress.com/
	 Utskrift	av	de	kompletterande	seglingsföreskrifterna	(supplementet)	kommer	att	finnas	
 tillgängliga vid registrering.

6. Tidsprogram
6.1 Program
 8:45-9:15 Registrering / Skepparmöte i TBKs klubbhus.
 10:55  Tid för första varningssignal
 ......
 Prisutdelning snarast efter protesttidens utgång.

7. Genomförande
7.1 Gemensam start. Deltagarna kan delas in i startgrupper.  

8. Banan
8.1 Banan är en skärgårdsbana om cirka 15 NM med start och mål vid Notstickshällan. 
 Banbeskrivning delas ut i samband med registrering/skepparmöte. 
	 Den	finns	även	på	hemsidan.

9 Straff
9.1 För tidigt startande båt som inte återvänder för att starta om erhåller 15 minuters tillägg på   
 den seglade tiden. Båt som startar mer än fem minuter för tidigt erhåller DNS (Did not start).

10. Priser
10.1 Pokaler delas ut till de tre första enligt resultatlistan. 
 Pokal även till bästa familj, bästa gästbåt och bästa singlehanded-båt.
 Vandringspris till segraren.
 

 Uppdaterad: 20190718

www.trosabatklubb.se
Finns även på Facebook

För resultat, bilder och andra seglingsnyheter 
följ Tangosailing.nu på nätet, Facebook och Twitter.


