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Inbjudan  

Tävling:  WSS Höstkroken Inshore 2019, ingår i SRS Nationell Ranking 2019 

Klasser:  Kölbåt SRS uppdelat i Cruising, Racing och Sportbåt 

Datum:  13-14 september 2019 

Arrangör:  Westerås Segelsällskap (WSS) 

Information 
På hemsidan för arrangemanget, www.hostkroken.se kommer all information angående arrangemanget och 

tävlingen inklusive kontaktpersoner att publiceras. Denna hemsida fungerar även som officiell anslagstavla för 

tävlingen.  

Resultatet på Höstkroken kommer att rapporteras in på SRS Nationell Ranking 2019, i enlighet med de officiella 

kraven. 

Två seglingar kommer genomföras, priser delas ut för seglingarna var för sig, samt totalsegrare - två seglingar. 

• Fredagen den 13: Distanssegling med respitstart (jaktstart), alla startar efter en startlista, 
klassindelningen gäller dock för placering. 

• Lördagen den 14: 
o Cruising klassen seglar distansbana. 
o Race klassen seglar traditionell Höstkrokbana, två kryss/läns ben, antal varv bestäms på 

seglingsdagen. 
o Sportbåt klassen seglar antingen traditionell Höstkrokbana eller ren kryss/läns, beroende på 

antal anmälningar. 

1. Regler 
1.1. Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna 

(KSR 2017-2020) och med Appendix S, samt SRS reglerna. 

Seglingsföreskrifterna består av föreskrifterna i KSR Appendix S, Standardseglingsföreskrifter, och 

kompletterande seglingsföreskrifter som kommer att finnas på den officiella anslagstavlan vid 

sekretariatet. 

1.2. KSR (kappseglingsregel) 52 Handkraft, gäller inte. 

KSR 77 gäller inte då deltagande båt skall föra startnummer enligt punkt 1.6. 

1.3. Eventuella begränsningar av besättningens storlek i klassbåtars klassregler gäller inte. 

1.4. Båt med högst två personer i besättning får kappsegla med ett SRS-tal för Shorthanded-kappsegling, om 

mätbrev eller SRS tabellvärde finns för båten. 

1.5. Alla båtar kan komma att, i enlighet med World Sailing Regulation 20, föra reklam vald och tillhandahållen 

av arrangören. 

1.6. Deltagande båt ska föra det startnummer som erhålls vid registrering väl synligt på främre fjärdedelen av 

skrovets båda sidor. 

http://www.hostkroken.se/
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2. Villkor för att deltaga 
2.1. Den person som har ansvaret ombord ska vara medlem av en klubb som är ansluten till sin nationella 

myndighet. För de som deltar i DM för Västmanland skall klubben vara ansluten till Västmanlands 

Seglarförbund. 

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. 

2.4. Om båten inte finns upptagen i SRS-tabellen eller avviker från tabellbåtens konfiguration ska kopia på 

giltigt SRS-mätbrev skall finnas på SSF:s hemsida senast då anmälan stänger (10 september 2019 kl. 

18:00). Observera att deltagande kräver ett giltigt SRS-tal antingen genom att båten, i sin konfiguration, 

finns upptagen och stämmer överens med båt i SRS-tabellen eller att ett giltigt SRS-mätbrev tagits ut. Mer 

information om hur finner din båts SRS-tal eller söker SRS-mätbrev finns på 

http://www.svensksegling.se/Batteknik/SRS/.   

Båt som saknar giltigt SRS-tal kan få ett sådant tilldelat av tävlingsledning för deltagande i Cruising-

klassen. Ägaren ska innan kappsegling ta kontakt med tävlingsledningen som fastställer SRS-talet för 

deltagande i Höstkroken. 

3. Anmälan 
3.1. Anmälan görs via hemsidan och ska ske senast 1 September kl. 18:00.  

3.2. Anmälningsavgiften är 950 kr, inklusive startavgift till SSF.  

Anmälan före 1 Juli: 750 kronor. 

Efteranmälan-Cruising, 2 September till 12 September: 1200 kronor. 

Efteranmälan-Race, Sportbåt,2 September till 10 September: 1200 kronor. 

 

Sailing dinner (fredag) (seglare) 330 kronor/person 

Regattamiddag (lördag) (seglare) 350 kronor/person 

 

Betalning sker med kort eller internetbank i direkt anslutning till anmälan. 

Anmälningsavgiften gäller för start i båda seglingarna (fredag och lördag). 

3.3. Anmälan ska innehålla uppgifter om skepparens namn, e-mailadress och telefonnummer samt båtklubb, 

båttyp, båtnamn, segelnummer, SRS konfiguration och SRS-tal. Utöver detta anges i vilken klass man 

önskar delta.  

3.4. Förändring av SRS-konfiguration kan ske så länge anmälan är öppen men inte därefter. Vid förändring ska 

sekretariatet meddelas (se kontaktuppgifter på hemsidan).  

4. Registrering 
4.1. Registrering sker på tävlingsexpeditionen Tullhushamnen i Västerås torsdag 12 september kl. 15:00 – 

20:00 och senast mellan 07:00- 08:00 den 13 september. Se skisser över området på hemsidan.  

4.2. En båt eller utrustning kan när som helst besiktigas avseende överensstämmelse med reglerna. På vattnet 

kan kappseglings och/eller tekniska kommittén instruera en båt att omedelbart bege sig till en föreskriven 

plats för besiktning. 

http://www.svensksegling.se/Batteknik/SRS/
http://www.wss.se/hostkroken
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5. Tidsprogram  
5.1. Inget traditionellt skepparmöte kommer att hållas. Däremot kommer ett ”virtuellt” skepparmöte hållas 

på hemsidan mellan måndag den 9 september kl. 18:00 fram till torsdag den 12 september kl. 18:00. Här 

finns möjlighet att ställa frågor som kommer besvaras av tävlingsledningen.  

5.2. Seglingsföreskrifterna kommer att finnas tillgängliga på hemsidan senast måndag 9 september kl. 18:00.  

Seglingsföreskrifterna kommer inte att delas ut i pappersformat. 

5.3. Ett informellt informationsmöte med bangenomgång och startförfarande kommer att presenteras vid 

sekretariatet torsdag 19.00.  

5.4. Torsdag 12 september  

18:00 Tullhushamnen öppnar för tilläggning av båtar.  

Fredag 13 september  

07:00-08:00 håller tävlingsexpeditionen öppen för de som ännu inte registrerat sig. 

08:00-08:30 Information om dagens segling vid tävlingsexpeditionen.  

 

Tidigast 10.00 sker dagens första start enligt angiven startlista 

Preliminärt kommer tre startlistor att distribueras på torsdagen, senast 09.00 på fredagen den 13:de 

September kommer gällande startlista att kommuniceras till deltagande båtar på anslagstavlan, signal på 

startfartyget samt kanal 72 på VHF. 

Startlistan kommer att beräknas med hänsyn till Banlängd (nm), Vindstyrka (m/s), Båtens SRS-tal och 

beräknad målgångstid vilket preliminär beräknas till 15.00. 

Tävlingsexpeditionen håller öppet 8:00–18:30 för resultat med mera. 

Under kvällen är det seglarpub med trubadur, Sailing dinner och underhållning i eventområdet. 

5.5. Lördag 14 september  

08:00-08:30 Information om dagens segling vid tävlingsexpeditionen.  

Tidigast 10:00 sker dagens första start. Målgång beräknas till ca 14.00 

Efter målgång bjuds deltagarna på aftersail-drink med tilltugg i barerna och seglar-loungen.  

Prisutdelning beräknas till ca 18:30.  

Tävlingsexpeditionen håller öppet 8:00–18:30 för resultat med mera. 

Under kvällen är det Regattamiddag och underhållning i eventområdet. 

5.6. Två (2) kappseglingar planeras att genomföras, en den 13 September och en den 14 september. 

6. Genomförande 
6.1. Det kommer att finnas minst en Cruising-klass, en Racing-klass och en Sportbåtsklass. Ytterligare 

klassuppdelning i dessa huvudklasser kan komma att ske för start förfarandet, beroende på deltagarantal 

och denna uppdelning sker då baserat på SRS-talet.  

På fredagen seglas en distansbana med jaktstart, en startlista, men klasserna gäller för målgång. 

På lördagen kommer Cruising-klassen kommer att segla en distansbana och banan för Racing och 

sportbåtsklassen kommer att segla en bana innehållande fler kryss- och läns-ben. Klasser och banor 

kommer att specificeras i seglingsföreskrifterna.  

Sportbåt-klassen kommer starta först följt av Race-klassen sedan , Cruising-klassen kommer tidigast att 

starta 30 minuter efter Race-klassen. 
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7. Kappseglingsområde 
7.1. Kappseglingen genomförs på inre och yttre Västeråsfjärden. Start och mål kommer att placeras så nära 

tullhushamnen som möjligt.  

8. Banan 
8.1. Banskiss och banbeskrivning kommer att anslås på hemsidan samt i seglingsföreskrifterna. Banornas 

utformning beror av vindriktning och vindstyrka och beräknas ta 3 till 5 timmar att segla.  

Dock så kan sportbåtsklassen få segla fler seglingar på lördagen, beroende på antal deltagare i klassen, då 

blir banan en ren kryss/läns bana och preliminärt 3-5 race. 

9. Protester och Straff 
9.1. KSR Appendix T1 gäller. 

10. Priser 
10.1. Första, andra och tredjepris i respektive klass tilldelas pris. Utöver detta kommer många fina priser att 

delas ut i sidotävlingar som beskrivs på hemsidan. 

10.2. Västmanlands Distriktsmästare kommer att koras. Den bästa båten i Raceklassen, i den totala 

resultatlistan och som är medlem i en klubb ansluten till Västmanland Seglarförbund, kommer att utses 

som distriktsmästare i Västmanland. 

11. Regler för stödpersoner 
11.1. Stödpersoner ska följa Svenska Seglarförbundets säkerhetskodex. 

 

http://www.wss.se/hostkroken

