
 

Inbjudan till Andunge Västkust Mästerskap 

Datum: 17-19 juni 

Plats: Framnäs på Bohus-Björkö i Göteborgs norra skärgård 

Båtklass: Andunge 

Arrangör: Segelsällskapet Fram 

1. Regler 

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

Kappseglingsreglerna (KSR)  

 

2. Villkor för att delta 

2.1 Tävlande båt ska vara ansvarsförsäkrad  

Tävlande deltar i regattan helt på egen risk se KSR 4 Beslut att kappsegla 

3. Anmälan 

3.1 Anmälan ska göras på SS Fram:s hemsida (http://ssfram.com/kalender.html ) Senast måndag 13 juni.  
3.2 Anmälan ska innehålla uppgifter om: 

• Segelnummer (ex. SWE 1234) 

• Båtens namn? 

• Skepparens namn och klubbtillhörighet 

• Namn på gastar  

• Skepparens e-postadress 

• Skepparens mobilnummer 

• Antal deltagande på After sail 

• Antal frukostdeltagare på lördag söndag   

  



 

 

3.3 Anmälningsavgiften är 1050kr inkl aftersail med grill och dryck. 
SS Frams klubbhus serveras frukost buffe på lördag och söndag från kl 08.00 

70kr I per person och tillfälle betalas med anmälningsavgiften 

(tips, trevligt sätt att träffas innan rorsmansmötet)   
Anmälningsavgiften betalas till SS Fram:s kappseglings-kommitté PG43132-0 senast den ons 1 juni 

Märk med namn och gärna båtens segelnummer/ namn  
Om avanmälan görs senast 72 timmar före tävlingen eller om arrangören 

avvisar en båts anmälan, kommer anmälningsavgiften att betalas tillbaka. 

I anmälningsavgiften ingår aftersail med hamburgare dricka på lördag  
3.4 Uppgifter i anmälan kan ändras i efterhand via mejl till: kappsegling@ssfram.com 

 

4. Registrering  

4.1 Registrering ska göras på regattaexpeditionen på Framnäs senast kl 19 på Fredag  
4.4 En båt, besättning eller utrustning kan när som helst kontrolleras av Andungeklubbens 
besiktningsman avseende överensstämmelse med reglerna.  

4.5 En tävlande som blivit sjuk eller skadad får bytas ut  

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 vid 

regattaexpeditionen 

 

 



6. Tidsprogram 

6.1 Tidsprogrammet är enligt följande: 

Fredag 17/6 

Registrering kl 12-19  

korvgrillning kl 19.00 

 

Lördag 18/6 

09.00 Rorsmansmöte 
Seglingar 4-5 race 

After sail snarast efter återkomst till hamnen 

Pubafton lördag kväll   

Söndag 19/6 

Rorsmansmöte 09,00 

Seglingar 2-3 race 

avslut segling kl 13.00 

Prisutdelning ca kl 14.00 

 

7. Genomförande 

7.1 Sju kappseglingar är planerade. Det finns ingen reservdag, så vid inställda seglingar kan 

tidsprogrammet komma att ändras. 

7.2 Tävlingen genomförs som bankappsegling i rak serie. 

7.3 Ingen kappsegling startas om kappseglingskommittén bedömer att vindstyrkan kommer 

att överskrida 12 m/s under seglingen. 

8. Kappseglingsområde och bana 

8.1 Kappseglingarna genomförs på Björköfjorden. 



8.2 Banan är kryss-länsbana med spridarmärke. 

9. Protester och straff 

9.2 KSR 44.1 ändras till att ensvängsstraff gäller som straffet för brott mot en regel i del 2. 

Tvåsvängsstraff tillämpas ej. 

10. Poängberäkning 

10.1 Lågpoängsystemet i KSR Appendix A gäller med den avvikelsen att vid tre eller färre 

genomförda kappseglingar räknas samtliga. 

 

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 i startavgiften) finns reserverade till alla tävlande 

båtar. 

Vid insegling till Framnäs följ enslinjer, info finns på SS Fram:s hemsida, länk: 

http://ssfram.com/hamn.html 

Service: 

Dusch, toalett och tillgång till SS Frams klubbhus Rotundan. Där kan ni 

dessutom tillbringa kvällarna och njuta av den vackra utsikten över skärgården. 

 

Boende: 

ex Vandrarhem Solhem Björkö 



Sjösättning  

Bessekrokens Marina genom Andungeklubben 

Hamnkapten 0768 653857 

hamnkapten@bjorkohamn.se 

 

Livsmedelsbutik: 

Om ni skall handla egen mat på plats så finns ICA-affär 3 km från hamnen. 

2 cyklar finns att låna 

I SS Frams klubbhus serveras frukost buffe på lördag och söndag från kl 08.00 

70kr per person och tillfälle betalas med anmälningsavgiften 

 (tips, trevligt sätt att träffas innan rorsmansmötet)   

 

Tillsegling 

När ni seglar in i Hamnen för tävlande båtar, ”Smutta”, så skall ni följa enslinjen som består av en vit 
tavla på bryggan och en vit tavla på Rotundan. I den linjen har ni gott om vatten under båten, väl inne i 
hamnen är det djupt överallt. Båtsportkorten ger er tyvärr ingen större vägledning för tillseglingen in i 
hamnen. Öster om inseglingen ligger två stenar ca 100 m söder om kumlet, dessa finns inte på 
båtsportkortet. 

Inne i hamnen är det sedan reserverat för era tävlande båtar och tilläggningen sker med 

moorings alternativt boj. 

Följebåtar, tenders, coachbåtar mm förtöjes vid bryggorna i Kalvsundsrännan. 

Parkering 

Kommer ni med bil så tar ni färjan från Lilla Varholmen mot Björkö. Direkt efter att ni kört av 

färjan finner ni en pendelparkering på höger sida, där kan ni parkera. 

Det finns även en väg upp till Rotundan (där tävlingsexpeditionen finns) och en mindre 

parkering. Denna parkering har ytterst få platser men finns det någon ledig så går det fint att 



parkera där, betalning sker via Swish. 

Ett tredje alternativ är att parkera utefter vägen vid uppfarten till Framnäs, se bifogad karta. 
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För ytterligare info: 

SS Frams hemsida eller kontakta SS Fram seglingskommittén: 

Dennis Olsson dennis.olsson66@gmail.com , 0739 803793 

Mats Widing mats.e.widing@telia,com , 0707 164275 

 


