
Inbjudan 
 
 
Svenskt mästerskap för IF-båt 
 
 
Datum:  1–4 juli 2021 
 
Plats:  VSS Ekholmen 

59°26,8’ N, 18°28,9’ E 
 
Tävlingens nivå: Röd 
 
Båtklass:  IF-båt (SM) 
 
Arrangör:   Vikingarnas Segelsällskap (VSS) 
 
 
1. Regler 
 
1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är 

definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) samt med appendix S, 
Standardseglingsföreskrifter. 

 
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. 

 
2. Villkor för att delta 
 
2.1 Tävlande båt ska vara ansvarsförsäkrad. 
 
2.2 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. 

 
2.3 Den som är ansvarig ombord, är svensk medborgare eller som har varit 

bosatt i Sverige minst sex av de senaste tolv månaderna innan regattan 
genomförs samt fyller minst tolv år det år tävlingen genomförs, ska ha en 
tävlingslicens utfärdad av Svenska Seglarförbundet. 

 
2.4 En tävlande ska fylla minst tolv år det år tävlingen genomförs.  
 
3. Anmälan 
 
3.1 Anmälan ska göras i Simple sign-up senast den 21 juni 2021 och 

innehålla: anmälarens namn, telefonnummer och e-postadress, 
skepparens namn, nationalitet och båtklubb, båtens 
registreringsnummer, Gastarnas namn, nationalitet och båtklubb. 
 
Länk till anmälningsformulär: https://simplesignup.se/events/180464 

 



3.2 Anmälningsavgiften är 1400 kr och betalas till VSS 
kappseglingskommitté Pg-konto 100 85 17-3 senast sista anmälningsdag. 
Om avanmälan görs senast 36 timmar före tävlingen eller om arrangören 
avvisar en båts anmälan, kommer anmälningsavgiften att betalas tillbaka. 

 
4. Registrering och besiktning 
 
4.1 Registrering av samtliga i besättningen ska göras i tävlingsexpeditionen 

vid ängen på Ekholmen eller genom att sända båtens självdeklaration per 
mejl till a.kristrom@telia.com, senast 1 juli 2021 18:00. 

 
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 tävlande som blivit sjuk eller skadad får bytas ut efter godkännande 

av kappseglingskommittén, men inte den som är ansvarig ombord. 
 
4.5 Skadad eller förlorad utrustning får endast bytas ut efter godkännande av 

kappseglingskommittén eller tekniska kommittén, om inte klassregler 
anger annat. 

 
5. Seglingsföreskrifter och information 
 
5.1 Seglingsföreskrifterna består av KSR appendix S, 

Standardseglingsföreskrifter, och kompletterande seglingsföreskrifter. De 
kompletterande seglingsföreskrifterna och annan officiell information 
kommer att finnas tillgängligt på den officiella anslagstavlan på 
racingrulesofsailing.org 
 
Länk till officiell anslagstavla: 
https://www.racingrulesofsailing.org/events/1925 (länken aktiveras 
senast 21 juni). 

 
6. Tidsprogram 
 
6.1 Tidsprogrammet är följande: 

torsdag 1 juli 2021 
10:00–18:00 Registrering 
13:55 Varningssignal för Tune-up race 
18:00 Invigning 

Skepparmöte 
 Besiktning, säkerhetskontroll 
  
fredag 2 juli 2021 
10:55 Tid för första varningssignal 
  
lördag 3 juli 2021 
10:55 Tid för första varningssignal 
  
söndag 4 juli 2021 
09:55 Tid för första varningssignal 



 Prisutdelning för regattan sker snarast möjligt 
efter kappseglingarnas slut. 

 
7. Genomförande 
 
7.1 Åtta kappseglingar som är planerade. 
 
7.2 Tävlingen genomförs som bankappsegling i rak serie. 
 
8. Kappseglingsområde och bana 
 
8.1 Tävlingen genomförs på Östra Saxarfjärden. 
 
8.2 Banan är en kryss-länsbana. 
 
9. Protester och straff 
 
9.1 KSR appendix T1 gäller. 
 
10. Poängberäkning 
 
10.1 KSR A5.3 gäller. 
 
10.2 Kappseglingskommittén gör inga ändringar av resultat 24 timmar efter 

den sista kappseglingen enligt de villkor som framgår av KSR 90.3e. 
 
10.3 KSR A2.1 ändras så att vid tre eller färre genomförda kappseglingar 

räknas samtliga och vid fler än tre genomförda kappseglingar får en 
räknas bort. 

 
10.4 Minst tre kappseglingar ska genomföras för att tävlingen ska räknas som 

mästerskap. 
 
11. Priser 
 
11.1 Ett pris delas ut för varje påbörjat tretal startande båtar. 
 
11.2 För utdelning av mästerskapstecken tillämpas SSF:s Tävlingsreglemente 

2021, kapitel 8 Mästerskap. 
 
11.3 Vinnaren av svenskt mästerskap är inbjuden till tävlingen Seglingens 

Mästare enligt de villkor som framgår av den tävlingens inbjudan. 
Anmälan till Seglingens Mästare ska göras i Sailarena senast 14 dagar 
efter att det svenska mästerskapet har genomförts. 

 
 
Datum: 2021-06-09 JR AB AK 
 
Ändringar i inbjudan 
2021-06-09: 
– ändrat felaktiga koordinater 
2.4 ändrat ”Ansvarig ombord” till ”En tävlande” enligt SSF:s TR. 
4.1 tillagt alternativ registrering via mejl. 
11.3 tillagt information om Seglingens Mästare enligt SSF:s TR. 
 

  



Bilaga till inbjudan 
Ekholmen ligger vid Västra Saxarfjärden, söder om Lilla Saxarön och väster om Stora 
Saxarön. Hamnen är ganska väl skyddad mot vind (utom N och SO). 
 
Räkna inte med inkvarteringsmöjligheter på Ekholmen. Den som inte vill bo i båten 
uppmanas att tälta. 
 
Ekholmen kan endast nås via båt. För personer som utnyttjar Waxholmsbolaget åker man till 
Stora Saxarens brygga, därifrån till Ekholmen (endast 500 m) kan transport ordnas.  
 
Möjlighet att få tag i besättningsmedlemmar på platsen är mycket liten. 
 
Dricksvatten kommer att finnas tillgängligt i vattendunkar i hamnen.  
VSS har ytterst begränsade resurser för att bistå med reparationer. 
 
VSS saknar möjligheter att bistå med sjösättning.  
Förtöjning i hamnen på Ekholmen sker mot landbrygga eller ponton. Bojar finns i begränsad 
omfattning. 
 
Ekholmen är en bergig och skogbeklädd ö. Ön har ett klubbhus och en vedeldad bastu. I 
anslutning till bastun finns en dusch med vatten direkt från sjön. 
 
Toalettmöjligheter ute på banan saknas. På land finns en 5-sitsig torrtoalett. 


