
 

   

Sprinttävling för Trissjolle, fredag 31 juli 
   
 

Svenskt mästerskap och Klassmästerskap Juniorer för Trissjolle 2015 

 samarrangemang med Arköregattan 1-2 augusti.  
Se separat inbjudan till SM och KLM Junior finns på www.trissjolle.se och www.nss.nu. 

 

Datum: Fredag 31 juli  

  (1 - 2 augusti 2015 för SM och Junior Klassmästerskap) 

 

Arrangör: Norrköpings Segel Sällskap, www.nss.nu och Svenska Trissjolleförbundet www.trissjolle.se  

  

http://www.trissjolle.se/
http://www.nss.nu/
http://www.nss.nu/
http://www.trissjolle.se/


1. Regler 

 

1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreg-

lerna (KSR) och med Addendum Q. Vid eventuell konflikt mellan regler har Addendum Q företräde. 

Lös mer om Addendum Q här 

http://www.svensksegling.se/ImageVaultFiles/id_15363/cf_32/ADDENDUM_Q_svenska_v6_14090

1.PDF  

 

1.2 Alla båtar kan komma att, i enlighet med ISAF Regulation 20, föra reklam vald och tillhandahållen 

av arrangören. 

  

1.3   Tävlande ska följa SSF:s licensbestämmelser för reklam. 

 

1.4 Vid protest används en rödflagga, som arrangören tillhandahåller.  

  

1.5 En tävlande som lämnat land ska ha på sig personlig flytutrustning. Den här regeln gäller inte vid 

kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig utrustning eller när den tävlande befinner sig i 

hamn eller under däck. Våtdräkter och torrdräkter är inte personlig flytutrustning. Detta ändrar KSR 

40. 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 Den person ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är ansluten till 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. Arrangören accepterar 

inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller 

efter tävlingen. 

 

2.4 Deltagarantalet är begränsat till 24 besättningar.  

 

2.5 Anmälan till Sprint är i första hand öppen för alla som är anmälda i Trissjolle SM och Junior Klass-

mästerskap. Urvalet görs enligt tidpunkt för anmälan. 

 

3. Anmälan 

 

3.1 Anmälan ska göras senast 24 juli 2015 för ordinarie på NSS hemsida eller företrädesvis på  

Trissjolleförbundets hemsida www.trissjolle.se.  

Efteranmälan är möjlig mot en förhöjd anmälningsavgift.  

 

3.2 Anmälan ska innehålla uppgifter om: 

 Besättningens namn, födelseår och klubb.  

 Båtens segelnummer  

 Kontaktpersonens namn, adress, mobiltelefon, och mailadress.  

 Deltagande i regattamiddag lördag kväll. Ange antal personer under punkten ”Övrigt” 

i anmälan på Trissjolleförbundets hemsida. (alternativt vid anmälan till SM och JKLM) 

 

3.3 Anmälningsavgiften är 200 kr vid anmälan senast 24 juli 2015. Efteranmälan är möjlig för 300 kr 

vid anmälan fr.o.m. 25 juli.  

Betalning sker genom insättning på Bankgiro 5938-9817, ange namn och segelnummer som referens 

och att det är Sprinttävling som avses. (Separat anmälan till SM och JKLM enligt inbjudan) 

 

Anmälan innebär medgivande till publicering av bilder och personuppgifter på Internet. 

http://www.svensksegling.se/ImageVaultFiles/id_15363/cf_32/ADDENDUM_Q_svenska_v6_140901.PDF
http://www.svensksegling.se/ImageVaultFiles/id_15363/cf_32/ADDENDUM_Q_svenska_v6_140901.PDF
http://www.trissjolle.se/


4. Registrering 

 

4.1 Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast 31 juli 2015 kl. 11.00.   

Tävlingsexpeditionen är öppen för registrering enligt ”6.1 Tidsprogram”. 

 

4.2 Mätbrev ska kunna visas upp innan en båt kappseglar. 

 

5. Seglingsföreskrifter 

 

5.1 Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen. 

 

 

6. Tidsprogram 

 

6.1 Program, fredag 31 juli. 

 

 Besiktning och säkerhetskontroll  10.00 - 20.00  (Sprint och / eller SM / JKLM) 

  Registrering     09.00 - 11.00 

 Skepparmöte     11.00 

 Sprinttävling, tid för första varningssignal 13.00 

 Grillafton (anmälan och betalning på plats) 19.00 – 21.00 

 Invigning av SM och JKLM     20.00 

 Prisutdelning sker i samband med Invigningen. 

  

 

7. Tävlingsformat 

 

7.1 Tävlingen genomförs som sprint, vilket innebär ett antal korta kappseglingar i olika grupper, vilket 

leder fram till semifinal och finalseglingar. Varje besättning får segla minst 3 sprintrace.  

 

7.2 Tävlingen genomförs i båtar av typ Trissjolle, med en besättning på 2-3 personer, inklusive skeppare. 

 

8. Kappseglingsområde 

 

8.1 Kappseglingarna genomförs på Arködjupet, fjärden precis utanför Arkösunds pir.  

 

 

9. Banan 

 

9.1 Banan är en kryss-läns-bana, eventuellt med slörstart. Varje race beräknas ta ca 15 minuter att segla.   

 

 

10. Protester och straff 
 

10.1 Addendum Q gäller. 

 

11. Priser 

 

11.1 Priser till de tre första samt hederspriser som lottas ut till närvarande på prisutdelningen. 

 

 

 

Datum: 2015-02-01 Björn Sandberg  

  



Bilaga till Inbjudan 
 

Kvällsarrangemang 
Grillkväll arrangeras vid NSS klubbhus den i samband med invigning fredagen 31 juli från kl 19.00 mot en 

avgift om 100 kr/person, som betalas på plats. 

Regattamiddag arrangeras den 1 augusti kl 20.00 mot en avgift om 200 kr/person. Anmälan och betalning 

görs vid anmälan till tävlingen.  

Betalning på och till NSS: För alla betalningar på plats hos NSS finns kortterminal för kortbetalning. 

 

Kontantuttag: I Arkösund saknas Bankomat för kontantuttag, men sådan finns i Östra Husby ca 2,5 mil 

bort, på vägen till Norrköping. 

 

Information om Boende, Turism och Service i Arkösund: 
Information om Arkösund och boende www.upplevarkosund.se 

 

Information om Turism och Boende i Östergötland/Norrköping: 
Turism och boende i Östergötland www.upplev.norrkoping.se 

Kolmårdens Djurpark finns ca 2,5 mil från Arkösund.  

 

Kommunal Service: Vårdcentral, Tandläkare, Veterinär, Större livsmedelsbutik, Post mm finns i Östra 

Husby ca 2,5 mil från Arkösund, mot Norrköping.  

 

Båtplats och sjösättning: För båtplats på land och sjösättning finns NSS Jollehamn och stora hamnpiren.  

 

Parkering: Parkering av personbil kan göras fritt på långtidsparkeringen eller mot avgift på kommunens 

stora parkering mitt i Arkösund. Fråga i sekretariatet för mer information. Parkering av båttrailer hänvisas 

till kommunens långtidsparkering ca 1 km från NSS. Parkering på andra platser kan lämna tråkiga minnen 

från SM-dagarna i Arkösund. 

 

Kommunala förbindelser: Bussförbindelser finns Norrköping – Arkösund.  

 

Säkerhet på sjön: Svenska Sjöräddningssällskapet har räddningsstation i Arkösund 
 

 
 

 NSS Klubbhus, sett från stora hamnpiren.  

http://www.upplevarkosund.se/
http://www.upplev.norrkoping.se/

