
Näsfjärden Seglingsföreskrifter 2018 - Arken 
 
Seglingarna är ett samarrangemang mellan BS Arken och SS Görväln.  
 
Onsdagarna 23/5, 30/5, 5/6, 13/6, 8/8 och 15/8 kl.19.00  
 
Varje onsdag består av en segling och tre varv runt banan. Banan kan kortas genom 
färre varv under pågående segling, av startbåten. Se nedan. 
 
Samling sker ute på Näsfjärden i närheten av startbåten, utan föregående 
skepparmöte. 
 
Regler: Träningsseglingar enligt Kappseglingsreglerna (KSR) 2017-2020 med de 
Skandinaviska och Svenska Seglarförbundets tillägg samt regler för SRS-systemet. 
Allt deltagande sker på egen risk och du måste ha ansvarsförsäkring. 
Träningsseglingar syftar till att ge övning och färdighet. Även om kappseglings-
reglerna används bör allt deltagande ske med en generös och hög toleransnivå.  
Om protestsituation uppstår, påtala i vänliga ordalag, den felande båten tar sitt straff 
genom en sväng med en stagvändning och en gipp. 
 
Se kvällsseglingarna som en trevlig aktivitet mitt i veckan. 
 
Anmälan: Ingen föranmälan behövs, utan sker till startbåten på Näsfjärden. 
 
Avvikande SRS-tal: Vid segling utan spinnaker ska en vimpel/tyg fästas i 
akterstaget. Vid ensamsegling ska detta meddelas startbåten. 
  
Startprocedur: Start och mållinje mellan flagga på start/målbåt och en flaggboj.  

5 minuter före start, klassflagga varningsskott 
4 minuter före start, förberedelseskott 
1 minut före start, lång ljudsignal (4sek)  
Start, klassflagga tas ned, startskott  

 
Klass 1: SRS 0.900 och lägre, blå klassflagga 
Klass 2: SRS 0.901 och högre, gul klassflagga 
Startsignal för första startgrupp gäller som varningsskott för andra 
startgrupp. 
Vid ca 10 båtar eller färre: Gemensam start, blå och gul flagga visas 
vid 5-minuterskott.  
Tjuvstart: Ljudsignal och tillrop ges, omstart eller 5 minuters tillägg. 

 
Kryss/länsbana med grind tre varv 

Kryssmärket tas om BB. 
Passera mellan boj och start/målbåten på läns, valfri rundning. 	
 

Avkortad bana: Två ljudsignaler, tillrop (signalflagga S kan visas) 
 
 
 
 



Maxtid: Har första båt i mål inte hunnit runt banan inom 90 minuter seglad tid, 
anses alla båtar ha utgått ur tävlingen. 
Har första båt i mål hunnit runt banan inom 90 minuter seglad tid, anses båtar som 
seglat banan på längre tid än 30 minuter mer än första båtens seglade tid, ha utgått 
ur tävlingen. 
 
Poängberäkning: Alla deltagare får 4 flitpoäng för deltagande och resultatet räknas 
med i Arkens Kvällsseglingar.  
 
Tävlingsresultatet: Skickas till: 
 

1. Lasse Sönnerfors  lasse@jofama.se 
2. Lennart Signahl   lennart.signahl@gmail.com   

 
Kryss/länsbana med grind vid seglingarna på Näsfjärden  
	
	
 

 


