
Klubbmästerskap i segling  
Lördag 5:e september 

Skärgårdssegling med start i närheten av Jungfrufjärden. Jaktstart med omräkning, första båt startar kl 11. Banan 
anpassas så att målgång blir kl 15-17. Bansträckning, deltagarlista och starttider mailas senast kl.18 på fredagen.  

Prisutdelning sker kl. 18 och middag kl. 19. Vi går även i år till Kymmendö och Carlssons bakficka fixar maten men 
det blir Corona-anpassat: 

● Prisutdelning håller vi på vanliga stället men är noga med avstånd 
● Ett antal kommer att ha möjlighet att sitta familjevis separerade inomhus. 

Resten intar middag antingen vid borden utomhus eller i båtarna om vädret är ruskigt. 

Man betalar dryck, men klubben bjuder på både mat och hamnavgift 😊.  

Tävlingen genomförs i överensstämmelse med Kappseglingsreglerna (KSR)  samt SRS reglerna. 
En båt med högst två personers besättning får kappsegla med ett SRS-tal för shorthanded (SRSs). Barn under 12 
år räknas inte som besättning 
Anmälan på https://forms.gle/8eZdYQmk4ovRDsuP7 eller till lars.blomgren@gmail.com senast tisdag 25/8  
(men anmäl er så snart ni kan - maten går att ändra). 

Anmälan ska för kappseglare innehålla: 
● Namn på besättning och skeppare 
● Namn på båt 
● Båttyp 
● Segelnummer 
● Spinnaker / gennaker eller ej 
● Shorthanded eller ej 
● SRS-tal som man ska segla på 

För övriga: 
● Namn på den som står för anmälan 
● Namn på båt 

För er som ska vara med på middagen - kom ihåg vad ni valt! 
● Vuxna (alla burgare serveras med pommes frites) 

o Idas halloumiburgare - sallad, semi-torkad tomat, ägg, picklad rödlök 
o Madame Floods - Anguskött, sallad, semitorkad tomat, ost, bacon, picklad rödlök, rökig dressing 
o Gustens seglarburgare - Anguskött, sallad, semitorkad tomat, pepparotsmajo, bacon, dragonsmör 
o Rundqvists lökiga burgare - Anguskött, sallad, löksalsa (innehåller bacon), ost, krispiga 

hemlagade lökringar, rostad vitlöksmajo 
o Lottens kycklingburgare - pankofriterad kyckling, sallad, semitorkad tomat, sojamajo, 

rödlöksmarmelad 
o Tillval: 

▪ 200 gram burgare istället för 100 
● Barn: 

o Barnburgare naturell eller med ost + pommes frites 
o Chickenbits & pommes 
o 1 eller 2 grillade korvar med bröd, pommes eller mos 

● Efterrätt för alla: Churros med glass och hemgjord chokladsås 
● Ange eventuell överkänslighet och vilket menyalternativ det då gäller. 

För alla: 
● E-postadress, dit du vill ha information. 
● Telefonnummer där du kan nås för sen information. 

http://www.kymendo.se/index.asp?g=1&r=4
http://www.svensksegling.se/globalassets/svenska-seglarforbundet-svenska-seglarforbundet/dokument/dokumentbanken/reglementen-stadgar-mm/ksr-kappseglingsregler-2017-2020-ud.pdf
http://www.svensksegling.se/globalassets/svenska-seglarforbundet/for-batagare/srs/srs-klassregler-2017-v1.0.pdf
http://www.svensksegling.se/forbatagare/SRS/SRStabeller/
https://forms.gle/8eZdYQmk4ovRDsuP7
mailto:lars.blomgren@gmail.com?subject=Anm%C3%A4lan%20KM


Vid frågor kontakta: 
I första hand Lars Blomgren, 073 - 660 2406, lars.blomgren@gmail.com 
Annars: Fredrik Malm, 070 - 944 0103, c.fredrik.malm@gmail.com 

Välkomna! 
Segelbåtssektionen genom  Lars, Fredrik & Per-Ove 

 

mailto:lars.blomgren@gmail.com?subject=KM
mailto:c.fredrik.malm@gmail.com?subject=KM

