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Dagordning
1. Introduktion,  Närvaro

2. Tillbakablick 2021

3. Årets seglingar, schema

4. Anmälan, avgifter

5. Startgrupper 

6. Seglingsföreskifter, startprocedurer, banor, ändringar sedan 
föregående år

7. SRS Klassregler - ev ändringar i SRS som berör oss

8. Kappseglingsreglerna – några Slörenspecifika påminnelser

9. Startprocedur

10. Funktionärsarbetet: Instruktioner, ev ändringar jmf föreg år. 

11. Utse funktionärer för årets seglingar – anmäl er gärna före mötet!

12. Övrigt: Hitta informationen, Tracking med RaceQs mm

13. Frågor och diskussion

Tider

Start kl. 18.30

Beräknat slut kl. 20.30



Skepparkannan – så funkar det

• För klubbmedlemmar, medlemsavgift + 
låg deltagaravgift

• Seglarna gör även funtionärstjänst
• SRS respitssytem tillämpas
• Fasta banor /märken – valet bestäms av 

vindriktningen
• 4-5 startgrupper baserat på SRS-tal
• Första start kl 18:30
• Placeringspriser för hela serien
• Priser i 6-timmars samt Kräftköret
• Pris för 6-timmars + Trubaduren
• Flitpriser för 8 eller fler seglingar
• INGA COVIDRESTRIKIONER 2022 –

HURRA!

Skepparkannan ger bra träning i taktik I vår
utmanande geografi, strömsättning mm!



Skepparkannan
2021

• 14 genomförda seglingar

• 2 Distanskappseglingar – 6-timmars 
och Kräftköret

• Nytt rekordeltagande - 56 anmälda 
båtar + några prova-på

• Flest antal i en segling
• Vår: 36 (7 juni)
• Höst: 42 (30 augusti)

• Antal flitpris: 8 seglingar: 29st

Vinnare:

• 6-timmars: Sarah Fidler, 
Späckhuggare

• Kräftköret: Jesper Folkesson, XP-33

• Skepparkannan totalt: Sarah Fidler, 
Späckhuggare



Skepparkannan 2022
14 seglingar planerade

• Våren: 5  kväll + 1 lördag
• Hösten: 7 kväll +1 lördag

• 8 bästa räknas, inga krav på vår/höst

• Reservdag räknas med det nummer som 
den segling den ersätter

Helg/distanskappseglingar:

• Vårens helgsegling 6-timmars 
samarrangemang med SKK-V och i 
samverkan med LDSS (Trubaduren på 
söndag)

• Helgseglingarna har inga reservdagar. Om 
de inte kan genomföras på planerad dag är 
de inställda

Prisutdelning och Kräftkalas efter Kräftköret: 
Roddföreningen, Saltskär lördag 24 
september

Distanskappsegling / helgdag:

Reservdagar:

Vår Höst

Torsdag 2/6
Torsdag 16/6

Torsdag 11/8
Torsdag 25/8
Torsdag 1/9

Torsdag 22/9

Vårserien Höstserien

16/5
23/5
30/5
13/6
20/6

Segling 1
Segling 2
Segling 4
Segling 5
Segling 6

8/8
15/8
22/8
29/8
5/9

12/9
19/9

Segling 7
Segling 8
Segling 9
Segling 10
Segling 11
Segling 12
Segling 13

Kvällsseglingar:

Vår Höst

Lördag 28/5 6-timmars
(Segling 3)

Lördag 24/9 Kräftköret
(Segling 14)



Startgrupper

• Avsikten är att minska riskerna vid 
starten och första märket

• Fördelning till grupp görs 
huvudsakligen baserat på SRS tal, men 
även ex vis storlek. Båtar kan komma 
att fördelas om mellan grupperna på 
andra grunder

• Man SKALL starta i rätt grupp
• Endast en grupp får vara i startområdet 

från kl 18.25 - följ 
seglingsföreskrifternas regler

• Justeringar kan komma göras under 
säsongen

Grupp SRS (2022) Gruppflagga Antal (just 
nu)

1 ≤ 0,870 E

2 0,871 – 0,924 F

3 0,925 – 0,980 G

4 0,981 – 1,039 E

5 ≥ 1,040 F

Båtens grund SRS gäller och ändras inte pga ändrat SRS i
en viss segling. 

OBS, flaggorna
repeteras



Anmälda 2022-05-04
Förnamn Efternamn
Folke Ahlström

Fredrik Breitholtz

Carin Carlsson

Carl Fjällman

Andreas Karlsson

Pelle Lindell

Pontus Merkel

Jonas Oscarsson

Ulf Palm

Andreas Rejvik

Göran Sandberg

Jonas Svengård

Bengt Wernersson

Johan von Otter

Henrik Stenkvist

Hans Ohldin

2022: 16 båtar

Samma tid 2021: 26 båtar

Alla ni som avser segla men ännu inte 
anmält er: 

1) Vi ber er fylla i anmälningsblanketten 
på hemsidan och betala så vi kan 
planera startgrupperna!

2) Anmäl er som funktionärer! Vi fick 
anmälan till 6 av 14 seglingar under 
skepparmötet. Listan publiceras under 
”funtionärsinformation” på hemsidan. 



Skepparkannan 2022- Anmälan
1. Fyll i blankett och sänd in via 

hemsidan:
https://sloren.se/skepparkannan-
anmalan/

• Betala årets medlemsavgift samt 
Skeparkannan enligt instruktion:
• 300 kr medlemsavgift
• 300 kr för hela säsongen
• BankGiro 334-3795 eller Swish
• Skriv Namn + ”Skepparkannan 

2022”+Båtnamn
• Mejla gärna tav-admin@sloren.se att 

du betalat, så blir det lättare attt 
matcha din betalning till anmälan! 

https://sloren.se/skepparkannan-anmalan/
mailto:tav-admin@sloren.se


Regler och Seglingsföreskrifter
• Seglingarna genomförs enligt Kappseglingsreglerna KSR och 

Svenskt Respitsystem (SRS)
• KSR

• KSR upplaga 2021-2024 - PDF via länk på hemsidan under föreskrifter
och på SSF

• SRS Klassregler
• Finns för nedladdning på hemsidan under föreskrifter och på SSF

• Seglingsföreskrifter
• Inga väsentliga ändringar (Covidreglerna borttagna)
• Kan ändras under säsongen, version med datum överst
• Läs på hemsidan!



Väsentliga KSR ändringar 2021
Ny utgåva - Kappseglingsreglerna 2021-2024
Inga dramatiska ändringar men en mängd justeringar
Ändringar som berör de tävlande - fritt urval från Australian Sailing. :
1. Definitioner: Starta, gå imål: En båt skär start och mållinje: endast skrovet räknas, inte

bogspröt, utrustning, utriggare etc MEN denna ändring gäller inte andra områden som klar
för om / akter om

2. “Sportsmanship”: mindre ändring men viktig – tävlande har en skyldighet att följa
reglerna, men även tillse att andra tävlande följer reglerna, dvs innebär att inte vända
blinda ögat till…  

3. Regel 2 Fair Sailing – brott mot regel 2 ger “DNE”
4. Regel 20.4: Plats för hinder – signalera ifall anrop inte upfattas eller kan förväntas inte

uppfattas
5. Regel 41 – ta emot hjälp – protest och straff möjligheten borttagen ur regel 41



SRS klassregler och mätbrev
• Deltagande båt ska ha giltigt SRS-mätbrev eller finnas

i gällande SRS-tabell
• OBS – sedan 2020 möjligt att gratis ta ut

standardmätbrev, baserat på några individuella
parametrar

• Max 3 mätbrev per år som vartdera kan komplettras 1 
gång

• SRS-mätbrev gäller från den dag det är utfärdat
• Finns inget gällande mätbrev användes SRS ur tabell
• Finns inte båt i tabell får man gärna vara med men 

utom tävlan.
• Tävlingsledningen ansätter SRS-tal endast för indelning i

startgrupp.



SRS klassregler och Slörens tillämpning

• Notera
seglingsföreskrifterna
Slören definitionen av 
hinder

SRS och Slörens seglingsföreskrifter

I anmälan

Varje segling
senast kl 18.15



KSR och Slören specifikt att tänka på
Många plats för 
hinder situationer
(KSR19) – tagga ner, 
prata med varandra
och visa extra 
hänsyn!

Banbegränsning!

Gate

Västprick fr.
2020-07-01. 
Läget INTE 
exakt!!

Startområde –
särskilda regler
gäller!

Märkesreglerna!! 
Ofta trångt vid 1:a 
rundning

Segla V/S om G på
alla banor!

C:a 1,4-1,5 m sten

Djupare än sjökortet!



Banor, Start, Målgång

• Samma banor som 2021
• Banan bestäms av vindriktningen som

observeras och prognosticeras av 
funktionärerna

• Kl 18:15 deadline:
• Senaste anmälan om deltagande genom

SMS eller “defilering” + Anmäla ändrad
segelföring eller Shorthanded

• Bana skyltas

• Följ startreglerna och håll dig borta
från startområdet tills det är din grupp

• Målgång sker enligt grundregeln alltid 
från bansidan (d.v.s. söderifrån).

• Gäller dock inte vid avkortad bana, då 
målgång istället sker som vid ordinarie 
rundning (d.v.s. norrifrån på banorna 1, 4, 5, 
6 och 7).

• Risker i startområdets närhet – se 
hemsidan:

Lera + 
sten

0,6 – 0,9 
sten

Bojsten



Banor och särskilda begränsningar
Viktigt i bansbeskrivningen:

Banbegränsning gäller i området som begränsas av linjerna mellan de tre kardinalmärkena 
kring grunden Plankorna (se sjökortsutdrag).
Hinder: I sundet mellan Saltholmen och St. Jonsholmen ska hela St. Jonsholmen, med 
grund norr om, betraktas som längsgående hinder och KSR 19 gäller.
Start och mållinje: Start- och mållinjen är mellan stång på starttribunen, vanligtvis märkt 
med orange flagga, och den boj som även utgör rundningsmärke A.
Startområde: Startområdet utgörs av området mellan startlinjen och en med startlinjen 
parallell linje från bryggnock V, begränsad i öster av bryggnockarna (ej VB) och i NV 100 
meter NV om startbojen. Det är förbjudet för båtar som inte startar att befinna sig inom 
detta område då tidigare startgrupper startar, d.v.s. från första startgrupps 
förberedelsesignal. Se också banskiss.
Observera:
•Målgång sker enligt grundregeln alltid från bansidan (d.v.s. söderifrån). Detta gäller 
dock inte vid avkortad bana, då målgång istället sker som vid ordinarie rundning (d.v.s. 
norrifrån på banorna 1, 4, 5, 6 och 7).



Startproceduren
• Slören tillämpar 5 minuters standardstartprocedur
• 4 startgrupper - signaleras med flaggor
• Från 18.25 gäller att endast den grupp som skall starta får finnas i 

startområdet sista 5 minuterna före sin egen start
• Skärpt starttregel (1-minutsregel) – flagga “I”
• Segla runt startbojen för att starta om
• Alla tider räknas enligt CEST (Central Europe Summer Time)
• Läs på i seglingsföreskrifterna
• Läs gärna funktionärshandledningen för att förstå startproceduren

och signalerna

https://sloren.se/funktionarsinformation/


En vanlig Slören måndag:



Funktionär - Startansvarig – “Tribuntjänst”
• Kom i tid!

• Senast 18:00 måste man vara på plats, helst 17:45

• Dokumentera!
• Skriv allt på papper. Först. När det är tid över, för över till dator.
• Ta gärna kort på kladdar och skicka med till tävlingsledningen
• Fotografera , filma gärna!

• ÄNDRAT pga inbrott 2021: Ta med båda väskorna
• Kontakta nästa veckas funktionär och överlämna nyckeln och väskorna



Funktionärsträning och funktionärsanmälan

• Startfunktionärsutbildning sker 
måndag 9 maj under ledning av 
Ulf Palm

• Information på hemsidan. Anmäl 
er snarast möjligt 
ulfpalm@hotmail.com

Anmäl er som funktionärer! 
• Slören bygger helt och hållet på 

att alla besättningar roterar som 
funktionärer

• Om alla ställde upp behöver man 
bara göra det vartannat år

• Vi fick anmälan till 6 av 14 
seglingar under skepparmötet

• Listan publiceras under 
”funktionärsinformation” på 
hemsidan. 



Detaljerad instruktion
• Finns på hemsidan. Läs den. I god tid innan!



Underlätta för funktionärerna
• Allas ansvar att hjälpa till att seglingarna blir bra
• Hjälp kvällens funktionärer att göra ett bra jobb
• Meddela tydligt besättnings- och segelval

• Använd SMS-gruppen för närvaroanmälan, segel- och bestättningsval!

• Meddela om ni bryter seglingen
• Meddela allvarligare incidenter eller olyckshändelser
• Meddela ifall ni lämnar protest – segla upp till tribunen + sms:a
• Titta även på hemsidan, där finns telefonnummer till kvällens

startansvariga “besättning”.



Tracking
Använd RaceQs!

Tracking med RaceQs
• Länk kommer att finnas på webben på Resultatsidan



Skepparkannan 2022 - Information
• https://sloren.se/



Frågor?

Väl mött på havet!


