
Inbjudan 
 
 
Vikingarundan för Classic Yachts och SRS 
 
 
Datum:  19 juni 2021  
 
Plats:  VSS Hundudden 

Hunduddsvägen 55, Stockholm 
 
Tävlingens nivå: Blå 
 
Båtklass: Classic Yachts SRS och 

SRS 
 
Arrangör:   Vikingarnas Segelsällskap (VSS) 
 
 
1. Regler 
 
1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är 

definierade i Kappseglingsreglerna (KSR). 
 
1.2 Tävlande ska följa alla rimliga anvisningar från kappseglingskommittén 

avseende uppträdande på land och under transport till och från 
banområdet med anledning av pågående coronapandemi. En tävlande 
eller besättning som bryter mot detta kan straffas på det sätt 
protestkommittén finner lämpligt (DP). KSR 36 gäller inte för brott mot 
denna regel. 

 
1.3 Följande ska finnas ombord på deltagande båt: 

- Mobiltelefon 
 
1.4 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 protestkommittén finner lämpligt. 

 
2. Villkor för att delta 
 
2.1 Tävlande båt ska vara ansvarsförsäkrad. 
 
2.2 Tävlande båt ska kunna visa upp giltigt mätbrev eller motsvarande innan 

en båt kappseglar. 
 
2.3 Tävlingen gäller båtar med ett SRS- eller SRSv-tal från 0.70 till och med 

1.20. Den övre gränsen gäller ej Classic Yachts. Båt kan även anmälas 
med shorthandedmätetal. 

 
2.3 Tävlingen gäller öppen klass och den som är ansvarig ombord ska vara 

medlem av en klubb ansluten till Svenska Seglarförbundet eller till sin 
nationella myndighet.  

 



2.5 Den som är ansvarig ombord ska fylla minst tolv år det år tävlingen 
genomförs. 

 
3. Anmälan 
 
3.1 Anmälan ska göras i Simple Sign-up senast 14 juni 2021 och innehålla: 

anmälarens namn, telefonnummer och e-postadress, skepparens namn, 
nationalitet och båtklubb, båtens registreringsnummer. 
 
Länk till anmälningsformulär: https://simplesignup.se/event/179892  

 
3.2 Anmälningsavgiften är 300 kr och betalas till VSS kappseglings-

kommitté Pg-konto 100 85 17-3 senast sista anmälningsdag.  Om 
avanmälan görs senast 14 juni eller om arrangören avvisar en båts 
anmälan, kommer anmälningsavgiften att betalas tillbaka. 

 
3.3 Båt med alternativa mätbrev, alternativa mätetal (inklusive 

shorthandedmätetal, SRSs) eller val av segelkonfiguration ska anmäla sitt 
val till a.kristrom@telia.com senast 48 timmar före första start. 

 
4. Registrering och besiktning 
 
4.1 Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen i VSS klubbhus eller per 

mejl till a.kristrom@telia.com, senast 19 juni 2021 kl. 09:30. 
 
4.2 Den som är ansvarig ombord ska kunna styrka klubbmedlemskap, 

eventuell tävlingslicens och båtens mätbrev eller motsvarande. 
 
4.3 En båt, besättning eller utrustning kan när som helst kontrolleras 

avseende överensstämmelse med reglerna. På vattnet kan 
kappseglingskommittén eller tekniska kommittén instruera en båt att 
omedelbart bege sig till en anvisad plats för besiktning. 

 
4.4 En båts utrustning eller mätetal får inte ändras utan godkännande av 

kappseglingskommittén eller tekniska kommittén. 
 
4.5 En tävlande som blivit sjuk eller skadad får bytas ut efter godkännande 

av kappseglingskommittén. 
 
5. Seglingsföreskrifter och information 
 
5.1 Seglingsföreskrifter och annan officiell information kommer att finnas 

tillgängligt på den officiella anslagstavlan på racingrulesofsailing.org. 
 
Länk till officiell anslagstavla: 
https://www.racingrulesofsailing.org/documents/1926/event (länken 
aktiveras senast 14 juni). 

 
5.2 Kappseglingskommittén kommer när det är möjligt och lämpligt att 

sända information om bana, starttider, säkerhet m.m. på VHF kanal som 
anslås på anslagstavlan. 

 
6. Tidsprogram 
 
6.1 Tidsprogrammet är följande: 

lördag 19 juni 2021 



8:30–09:30 Registrering 
09:30 Skepparmöte 
10:25 Tid för första varningssignal 
 Besiktning, säkerhetskontroll kan komma att ske 

efter lördagens seglingar 
 Efter seglingarna bjuder VSS på förfriskningar 

utanför klubbhuset 
 Prisutdelning för regattan sker snarast möjligt 

efter kappseglingarnas slut. 
 Om önskemål finns kan på kvällen grill ställas till 

förfogande. 
 
7. Genomförande 
 
7.1 En kappsegling är planerad. 
 
7.2 Tävlingen genomförs som distanskappsegling med gemensam start. 
 
8. Kappseglingsområde och bana 
 
8.1 Tävlingen genomförs på Lilla Värtan med omgivande vatten. 
 
8.2 Banan anges i seglingsföreskrifterna eller anslås på anslagstavlan senast 

en timme före kappseglingen och är en distansbana om 18–20 Nm. 
 
9. Protester och straff 
 
9.1 KSR appendix T1 gäller och T1b ändras så att straffet är 3 % tillägg på 

seglad tid. 
 
9.2 Utöver straff enligt KSR 64.2 kan protestkommittén straffa en båt med 

upp till 10 % tillägg på seglad tid. 
 
10. Poängberäkning 
 
10.1 En båts beräknade tid baseras på "tid på tid". 
 
11. Priser 
 
11.1 Ett pris delas ut i varje klass för varje påbörjat tretal startande båtar. 

Vandringspriser delas ut i aktuella klasser. 
 
Datum: 2021-06-15 JR AB AK 
 
Ändringar i inbjudan 
2021-06-15: 
5.1 ändrat felaktig länk till anslagstavlan. 
 
2021-06-10: 
4.1 tillagt alternativ registrering via mejl. 

ändrat motstridiga uppgifter om tid för registrering. 
  



Bilaga till inbjudan 
Deltagande båtar kan förtöjas i VSS hamn, dock kan ingen egen plats påräknas. Förtöjningen 
ska ske på ett hänsynsfullt sätt. Båten kan använda platsen från dagen före regattan till dagen 
efter regattan. 
 
VSS hamn kan landvägen nås via Hunduddsvägen från Kaknästornet. Bilar kan parkeras på 
VSS hamnplan. 
Med kommunala färdmedel nås Hundudden med buss 69 hållplats Kaknäs, buss 67 till 
Thielska galleriet eller pendelbåt 80 till Blockhusudden och en kortare promenad. 
 
Båtar vägande under 2 ton kan sjösättas från släpkärra via VSS pelarkran. 
 
I anslutning till VSS klubbhus finns Kafé Kruthuset som har lättare förtäring till försäljning, 
öppet 10–17. 
 
OBSERVERA att det samtidigt med regattan pågår ett dagseglarläger för juniorer 
(optimistjollar). 


