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Poäng- och distansseglingar 
2023



 

  StSS KLUBBSEGLINGAR FÖR KÖLBÅT 2023 
 
 

Kölbåtssektionen inbjuder till klubbseglingar för kölbåtar. 
 
 

Deltagande kostar 500 kr och anmälan görs på StSS hemsida, där betalning kan ske samtidigt 
eller till STSS:s bankgiro, 877-9258. Anmälan till enstaka segling sker till funktionär och kostar 
100 kr, som betalas till Swisch nr. 123 272 22 21. 

 
Lämna följande uppgifter på anmälan eller betalning; 

 
Namn på rorsman, adress, telefon, mail, båttyp, segelnummer, utrustning och SRS-tal. 

 
 
 
 
VÅREN 

Datum Segling Start Anmärkning Funktionär 
  1/5 MÅN Tune Up Ca.10.00 Distans (SYL) Dennis Olsson 
  4/5 TORS P1 18.30 Kryss/Läns Robin Johannesson 
11/5 TORS P2 18.30 Kryss/Läns Askeröfjord Reine Larsson 
18/5 TORS P3 18.30 Djungel Lars Johansson 
25/5 TORS P4 18.30 Kryss/Läns Fredrik Kullenberg 
28/5 SÖN Katten Runt 11.00 Distans Egen Start 
  1/6 TORS P5 18.30 Kryss/Läns Askeröfjord Hans Oskarsson 
  8/6 TORS P6 18.30 Kryss/Läns  Jonas Berntsson 
15/6 TORS P7 18.30 Kryss/Läns Tord Lyrstrand 

  
 
 
 
Hösten 

 

 

 
Funktionärsbank: Lars Malmqvist, Anton Larsson, Anders Nilsson 

 
 
 
 
 
 

ÖVRIGA KÖLBÅTSSEGLINGAR OCH PRISUTDELNING 
   DAG SEGLING ANMÄRKNING 

 
20-21/5    C55/606 Rikscup Enl. sep. inbjudan 

   3/6     Pater Noster Race Enl. sep. inbjudan 
   17/8 TR START & MÅL Enl.TR inbj.& progr. 

19/8 TJÖRN RUNT Enl.TR inbj.& progr. 
27/8 C55/CB66 SM Enl. sep. inbjudan 

 23/9     KM Kölbåt OBS LÖRDAG, se nedan 
 
 
 

7-8/10      KLM IOD Enl. sep. inbjudan 
    

 
PRISUTDELNING - oktoberfest fredag 20/10  kl. 18.30 

Datum Segling Start Anmärkning Funktionär 
24/8 TORS P8 18.30 Kryss/Läns Mats Berntsson 
31/9 TORS P9 18.30 Djungel Angelina Olsson 
  7/9 TORS P10 18.30 Kryss/Läns Askeröfjord Ola Börjesson 
14/9 TORS P11 18.30 Kryss/Läns Fredric Nilsson 
17/9  SÖN P12 11.00 Kryss/Läns Askeröfjord John Hansson 
23/9  LÖR P13 11.00 Kryss/Läns (KM) KM-funktionär 



   SEGLINGSFÖRESKRIFTER STSS KLUBBSEGLINGAR FÖR 
                                                   KÖLBÅTAR 2023. 
 

1. Regler 
Tävlingarna genomförs i överensstämmelse med inbjudan, program och kappseglingsreglerna (KSR) 2021-
2024 samt dessa seglingsföreskrifter. 

 
2. Villkor för deltagande 
För deltagande krävs att båten anmälts, erforderliga uppgifter lämnats, avgiften betalts i enlighet 
med instruktionerna i årets inbjudan till kappseglingarna. 

 
3. Detaljprogram 
POÄNGSEGLINGAR 
Poängseglingarna seglas med gemensam start på torsdagar enligt bifogad 
kalender. (OBS: Ej P12 och P13 som seglas på söndag resp. lördag) 

 
Bana: Kryss/Läns eller Djungelbana 
Starttider: 18.30 eller 11.00 
Tidsbegränsning: 21.00 eller 18.00 
Banlängd: ca 3-7 nm 

 
KRYSS / LÄNSBANA: Kryss/länsbana seglas med babordsrundning och länsmålgång. Rundnings-
märke utgörs av boj och röd flaggboj. Startlinjen är mellan rödflaggboj och röd flagg på startfartyget, vid 
banans nedre del. Banan läggs söder om Snöholmarna eller Askeröfjorden. Banan seglas det antal 
varv som anges med sifferskylt på startbåten. Uppskattad seglingstid ca. 1 timma. 

 
DJUNGELBANA: Bana på Hakefjorden enligt bankarta, banans nr anges med sifferskylt på StSS brygga 
ca 10 minuter före starten. Bana bestäms av ansvarig funktionär. 

 
TUNE UP RACE, 1:a Maj. 
Samling: 08:30 Klubbhuset 
Starttid: Första start ca.10:00. 
Bana: Start STSS - SB märke 5 Lilla Brattön - SB lysprick Farholmarna-  
 BB märke 5 – mål STSS. 
Banbegränsning: Ingen passage mellan Stenungsund och Stenungsön, samt pkt. 4 nedan 
Banlängd: Ca 12 nm 
Tidsbegränsning: 16:00 
 
Katten Runt, söndag 28 maj 
Starttid: Egen start vid STSS kl. 11.00. Info och anmälan via FB STSS kölbåt. 
Bana: Start STSS – SB Katten – Mål STSS 
Banlängd: Ca: 15 nm 
Tidsbegränsning: 18:00 

 
KM-LYS & Poängsegling 13, lördag 23:e september. 
Starttid: Rorsmansmöte 09:00. Första start 11:00 
Bana: Kryss / Länsbana, 4 st planerade. Sista seglingen har målgång vid kubben. 
Banlängd: Anpassas, ca 40 min/segling. Seglingsföreskrifter lämnas ut vid rorsmansmöte 

 
 
4. Banbegränsningar 
Ingen passage öst om grön prick stående syd om StSS, norr om Porsholmen samt öst om Kåkenäs 
holme, se bankarta. OBS: Detta gäller för samtliga klubbseglingar för kölbåt, både poäng- och 
distansseglingar. 

 
5. Start 
Startlinjen är förlängningen av flaggstångsraden vid Klubben. 
Vid kryss/länsbana är startlinjen mellan röd boj och röd flagg på startfartyg, vid banans nedre del. 

    
 
 
 
 
 



Kappseglingarna startas enligt nedan. 
 

Tid Signal Flagga Ljudsignal  
5 min         Varning Signalflagga E hissas En kort 
4 min         Förberedelse Signalflagga P hissas En kort 
1 min         En minut kvar Signalflagga P tas ned En lång 
0 min         Start Signalflagga E tas ned         En kort 

 
ENSKILD ÅTERKALLELSE – En ljudsignal direkt efter startsignal. Signalflagga X hissas och 
halas när de tjuvstartande båtarna återvänt till startsidan av linjen, eller när 4 minuter passerat. 
 
ALLMÄN ÅTERKALLELSE – Två ljudsignaler direkt efter startsignal. Signalflagga 1:a liket hissas. Exakt 4 
minuter senare tas 1:a liket ned med en ljudsignal. 1 minut senare, nytt startförfarande. 
 
UPPSKJUTANDESIGNAL – Två skott i följd tillsammans med att signalflagga AP hissas. Ett skott skall 
avges när AP tas ned. Startförfarande påbörjas 1 minut efter at AP tagits ned. 
 
INSTÄLLELSESIGNAL - Inga flaggor hissade vid startplatsen. 

 
6. Mål 
Mållinjen består av en enslinje som bildas av flaggstängerna vid klubbhuset. Vid kryss/länsbana är mållinjen 
samma som startlinjen, vid banans nedre del. 

 
7. Säkerhet 
Inga följebåtar användes normalt vid kölbåtsseglingarna, utan samtliga seglare deltar på egen risk. Det 
förväntas emellertid att gott sjömanskap råder som visar sig i form av spontan undsättning då så krävs. 

 
8. Respiträkning 
Enligt 2023 års SRS-tabell med tillägg och ändringar. Båt som skall segla utan spinnaker vid 
poängseglingar, visar detta genom att föra en vit flagg i häckstaget senast vid varningssignal. 

 
9. Poängberäkning för poängseglingarna 
Lågpoängsystemet används, minst två startande krävs för att poäng skall räknas i en delsegling. 
Om man startar men ej fullföljer seglingen eller blir diskvalificerad e dyl. under en delsegling, får man en 
poäng per antal startande båtar i den seglingen. Om man inte startar i en delsegling, får man tre 
extrapoäng utöver antal startande båtar i den seglingen. De fyra bästa delseglingarna räknas i 
resultatlistan för respektive Vår-/Höstserien och de bästa åtta seglingarna för Totalserien. 

 
10. Protest/ta straff 
Den som avser protestera skall föra signalflagga B vid målgång för att protesten skall behandlas.  
Protest lämnas direkt till ansvarig funktionär vid målgång, genom att protesterande fyller i protestformulär. 
Den som är svarande i protesten, skall efter uppmaning av protesterande, sätta sig i kontakt med ansvarig 
funktionär och fylla i protestformulär innan banområdet lämnas. Protest som inte lämnas enligt ovan, 
kommer att ogiltigförklaras. Protestförhandling kommer att ske utifrån lämnade handlingar, så snart det är 
möjligt och innan genomförande av prisutdelning. 
 
Vid brott mot kappseglingsreglerna på banan (starten undantagen) kan felande båt kompensera sig med att 
göra en 360O sväng i fri position. Detta ändrar KSR regel 44.2. 

 
11. Priser 
1:a, 2:a, 3:e pris delas ut vid poängseglingarna för Vår/Höst-/Totalserien. 1:a pris delas ut för 
distansseglingarna. Vandringspriser delas endast ut till medlemmar i STSS. 

 
12. Friskrivning från ansvar 
Tävlande deltar i kappseglingarna helt på egen risk. StSS ansvarar inte för materiella skador eller 
personskador som någon råkar ut för före, under eller efter tävlingarna. Deltagande båt skall vara 
ansvarsförsäkrad. 

 
 
 



  FUNKTIONÄRER 2023  
För att seglingarna skall fungera behöver vi alla hjälpas åt. Se efter om och när Du är funktionär. 
Utsedd funktionär måste själv ordna ersättare vid förhinder. Byt i första hand med någon annan funktionär 
eller kontakta någon i funktionärsbanken. Ni bör vara minst två personer. Tag kontakt med 
kölbåtsfunktionen om du har några frågor. 
 
Från denna säsong kommer startväska och nummerskyltar att finnas i sjöbodarna tillsammans med 
flaggstället. 
 
DJUNGELBANA: På torsdagar är det i regel många personer på klubben och det är normalt lätt att få tag på 
startväskan och nummerskyltar. På helger behöver startväskan eller nyckel hämtas i förväg. 

 
KRYSS / LÄNSBANA: Då vi behöver använda båt, i första hand plastekan ”Comedie”, så behövs nyckel som 
går till båtnyckelskåpet i tävlingsexpeditionen. Nyckel hämtas ut enligt nedan. 

 
Checklista Kryss / Länsbana: Hämta Startväska och nummerskyltar i Sjöboden, hämta båtnyckel i 
tävlingsexpeditionen, hämta bensintank i bensinförrådet – fyll i bensin vid behov, hämta flaggor-draggar-
bojar- linor i sjöbodarna. Om flaggor skulle saknas i sjöbodarna så finns komplett uppsättning flaggor i 
startväskan, montera dem tillfälligt på lämplig stång. 

 
NYCKLAR: Nyckel som går till klubbhuset, tävlingsexpeditionen, båtnyckelskåpet och sjöbodarna finns att 
låna på StSS kansli. Hämta nyckeln efter överenskommelse med kansliet, tel 0303-67660, e-post 
stss@stss.nu. Glöm inte att lämna tillbaka nyckeln. 

 
 
START- & MÅLGRUPPSÖVNING  
Seglas med start på Askeröfjorden, Torsdag innan Tjörn Runt 
SEGLINGSFÖRESKRIFTER: SE TJÖRN RUNT INBJUDAN OCH 
PROGRAM 

 
OBS!!!! Ny bana med SB-rundning av boj söder Lilla Brattön 
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