
 

Inbjudan. 
 
 

Svenska Mästerskap för Smaragd 
 
Datum:12-15 augusti 2021 
 
Plats:Framnäs på Bohus-Björkö i Göteborgs norra skärgård 
 
Tävlingens nivå:Röd 
 
Båtklass:Smaragd (SM) 
 
Arrangör:Segelsällskapet Fram 
 
 
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 klassoch 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 Den som är ansvarig ombord ska fylla minst tolv år det år tävlingen 
genomförs. 
 

 
3. Anmälan 
 
3.1 Anmälan ska göras SS Fram:s hemsida 

(http://ssfram.com/kalender.html) senast30 juli 2021 och innehålla: 
skeppare/rorsmans namn, mobilnummer och e-postadress, skepparens 



nationalitet och båtklubb, båtens registreringsnummer, namn på samtliga 
besättningsmedlemmar, samt deras nationalitet och båtklubb. 
Anmäl även antal deltagande på Regattamiddagen den 14 augusti 
 
Länk till anmälningsformulär: http://ssfram.com/kalender.html 
 

3.2 Anmälningsavgiften är 3000 kr och betalas SS Fram kappseglings-
kommittéPG-43132-0 i samband med anmälan, märk med båtens 
registreringsnummer. Om avanmälan görs senast 72 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 på regattaexpeditionen 

på Framnäs senast 12 augusti kl 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 
regattaexpeditionen. 

 
  



6. Tidsprogram 
 
6.1 Tidsprogrammet är enligt följande:

Torsdag 12 augusti 2021
10:00–18:00 Registrering
13:55 Varningssignal
18:00 Invigning

Skepparmöte
 Besiktning, säkerhetskontroll
  
Fredag 13augusti 2021 
09:55 Tid för första varningssignal
  
Lördag 14 augusti 2021 
09:55 Tid
19:00 Regattmiddag
  
Söndag 15 augusti 2021
09:55 Tid för första varningssignal
 Prisutdelning för regattan sker snarast möjligt efter 

kappseglingarnas slut.
 
 
7. Genomförande 
 
7.1 Nio kappseglingar är planerade.

inställda seglingar kan det bli färre race
 
7.2 Tävlingen genomförs som bankappsegling i rak serie.
 
8. Kappseglingsområde och bana
 
8.1 Kappseglingarna genomförs på Danafjorden alternativt Björ

beroende på lokala förhållanden
  

 

Tidsprogrammet är enligt följande: 
2021 

Registrering 
Varningssignal för Tune-up race 
Invigning 
Skepparmöte 
Besiktning, säkerhetskontroll 

 
Tid för första varningssignal 

 
Tid för första varningssignal 
Regattmiddag 

2021 
Tid för första varningssignal 
Prisutdelning för regattan sker snarast möjligt efter 
kappseglingarnas slut. 

kappseglingar är planerade.Det finns ingen reservdag, så vid 
inställda seglingar kan det bli färre race 

Tävlingen genomförs som bankappsegling i rak serie. 

Kappseglingsområde och bana 

Kappseglingarna genomförs på Danafjorden alternativt Björlandafjorden
beroende på lokala förhållanden. 

 

Prisutdelning för regattan sker snarast möjligt efter 

landafjorden 



  
 
8.2 Banan är kryss-länsbana
  
 

  
 
 
9. Protester och straff 
 
9.1 KSR appendixT1 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 
 
10.3 KSR A2.1 ändras så att 

räknas samtliga och vid fler ä
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 var påbörjat 
 
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

  
Datum:2021-05-25 GA/DO 
  

länsbana 

gäller.  

Kappseglingskommittén gör inga ändringar av resultat 24 timmar efter 
den sista kappseglingen enligt de villkor som framgår av KSR 90.3e.

KSR A2.1 ändras så att vid tre eller färre genomförda kappseglingar 
och vid fler än tre genomförda kappseglingar får en 

Minst tre kappseglingar ska genomföras för att tävlingen ska räknas som 

Ett pris delas ut för var påbörjat femtal startande båtar 

För utdelning av mästerskapstecken tillämpas SSF:s Tävlingsreglemente 
sterskap.. 

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. 

 

Kappseglingskommittén gör inga ändringar av resultat 24 timmar efter 
. 

vid tre eller färre genomförda kappseglingar 
får en 

Minst tre kappseglingar ska genomföras för att tävlingen ska räknas som  

För utdelning av mästerskapstecken tillämpas SSF:s Tävlingsreglemente 

Vinnaren av svenskt mästerskap är inbjuden till tävlingen Seglingens 

Anmälan till Seglingens Mästare ska göras i Sailarena senast 14 dagar 



Bilaga till inbjudan 
 
Platsen: 
Framnäs ligger på Bohus-Björkö:s södra udde. Det går bilfärja ut till Bohus-
Björkö från Lilla Varholmen. 
Söker ni på Google maps: Framnäs 1, 475 37 Bohus-björkö 
 
Hamn: 
Hamnplatser med ström och vatten (ingår istartavgiften) finns reserverade till alla tävlande 
båtar. 
Vid insegling till Framnäs följ enslinjer, info finns på SS Frams 
hemsidahttp://ssfram.com/hamn.html 
 
Service: 
Dusch, toalett och tillgång till kök och matplats finns i vårt klubbhus Rotundan. Där kan ni 
dessutom tillbringa kvällarna och njuta av den vackra utsikten över skärgården. 
 
Kappseglingsområdet: 
Banområdet blir Danafjord alt Björlandafjorden. 30 min segling från hamnen. 
 
Boende: 
Om ni inte bor i båten så kan ni boka boende på: 
Solhem vandrarhem (http://solhembjorko.se) ca 10 min gångväg. 
Björkö Sealodge(https://www.sjoboabjorko.se) ca 30 min gångväg.  
 
Sjösättning: 
Sjösättning kan bokas på Wahlborgs marina (https://www.wahlborgsmarina.se) 1,5 tim(7nm) 
segling från Framnäs. 
 
Mat: 
Grillarna tänds på aftersailen på Fredagen hamburgare,korv och dryck erbjuds.  
Regattamiddag Lördagkl 19.00. 
Om ni skall handla egen mat på plats så finns affär 3 km från hamnen. 
Kök och matplats finns på Rotundan. 
 
Regattamiddag lördag den 14 augusti: 
SS Fram arrangerar en regattamiddag för tävlande och funktionärer på lördagen kl 19:00. 
Vill ni delta i middagen så anmäl er intresse vid anmälan. 
Mer information om regattamiddagen kommer senare. 
 
 
För ytterligare info: 
SS Frams hemsida eller  kontaktaSS fram seglingsommitten: 
Dennis Olsson dennis.olsson66@gmail.com 0739 803793 
Mats Widingmats.e.widing@telia,com 0707 164275 
 


