NSS LÖRDAGSSEGLINGAR 2017
Att vara seglingsledare eller hjälpa till på Lördagsseglingarna på NSS kan vara ett första steg i att vara med och
arrangera seglingar i Arkösund. Förutom frisk luft, trevlig gemenskap så finns det möjlighet att deltaga i
seglingsarrangemang på andra orter när man blivit varm i kläderna och genomgått utbildning.
Nedan den lista som behöver fyllas med glada arrangörer inför 2017:s lördagsseglingar
NSS erbjuder utbildning och möjlighet att praktisera om det efterfrågas samt har vi upprättat en skriftlig instruktion
för seglingsledningen som biläggs detta brev samt anslås i kajutan. Allt för att Du ska känna sig trygg i uppdraget.
Vi brukar nöja oss med en seglingsledare och 2 medhjälpare samt någon förälder som agerar säkerhetsbåt. Det gör
inget om det är fler och det finns många rutinerade och goda seglarnamn i Arkösund som vi hoppas att ni tar in
som hjälp i båtarna.

datum
17/6
24/6
1/7
8/7
15/7
5/8
12/8

Segling nr
Lördagssegling 1
Lördagssegling 2
Lördagssegling 3
Lördagssegling 4
Lördagssegling 5
Lördagssegling 6
Lördagssegling 7

seglingsledare

Medhjälpare (förslag)

anm

Stefan Peterson

Obs, det är ett kul uppdrag och som lön får man oftast lyckliga ungdomar och deras föräldrar.
Det är så mycket mer än Lördagsseglingar som händer i sommar så var uppmärksam på kalendariet som uppdateras
fortlöpande på hemsidan varefter aktiviteter spikas och inbjudningar läggs ut.
Särskilt är det C55 sprint igen och det SM i A 22 i samband med Arköregattan. Redan helgen 2-4 juni har vi SM för
5o5 och GP Laser.

Med förhoppning om en härlig sommar och fina vindar
Lars Erik Hjortstig (eu)
0708 22 93 15
larserik@hjortstig.se

Instruktion för seglingsledare vid NSS Lördagsseglingar
(KSR = Kappseglingsreglerna)
tid

aktivitet

09.00 Förberedelse

banläggning

material

anvisning

Flaggset, (färdigt set
med 7 flaggor)
Gul vimpel till säkerhetsbåt
Orange startboj,
Blå målboj (ev.)

Nycklar till sjöbod,
båtar och kajutan
finns i skåpet vid
köket.
Utrustning finns i
sjöboden

3 st. ankare och linor,
tuta,
båtnyckel och tankad
startbåt,
start-klocka, anteckningsmaterial,
Sjökortskopior

Banor bestäms utifrån
dagens vindriktning.
Klassflaggor
bestäms, ex D för
Triss etc.
Start- och mål
bestäms,

Inbjudan och
seglingsföreskrifter

Fasta märken
används och valda
banor antecknas på
whiteboarden
Inkl. startflagga och
starttid.

Flytvästar på
personal

Beräkna banlängd för
maxtider
Ca 1 tim. för
Optimisterna,
1,5 tim. för övriga
jollar och 2 tim. för
SRS 1 och 2

tid

aktivitet
Öppna kajutan,
09.30 Anmälningar

material

anvisning

Startlistor klass för
Finns förtryckta listor i
klass
kajutan
Kappseglingsreglerna Finns i Kajutan

Startavgifter

Förälder eller motsv.

10.30 Stäng kajutan
Orange flagga på
och gå ut på sjön startbåten och
för att lägga ut
orange flaggboj.
start och mål

Swish eller kort
Betalautomat finns
hos klubbhusvärden
Kontanter i
undantagsfall
Be någon att vara
säkerhetsbåt
Startlinjen 900 mot
vinden i seglad
riktning mot första
rundningsmärket.
Startbåt på SB- och
boj på BB-sidan av
linjen
Startlinjens längd
antalet båtar x dess
längd x 1,6
Kan prutas ner till
hälften

Startprocedur,

10.55 Varningssignal
för första start
(SRS 1, 2)

(5–minutersregeln
enligt KSR regel 26)
Klassflagga: för SRS

Tid före start:
5 min: klassflagga
Startflagga: Blå Peter upp och tut
4 min: startflagga upp
och tut
1 min: startflagga ner

och långt tut

tid
aktivitet
11.00 Start SRS 1, 2

material

1 Finska flaggan
2 Första likhetstecknet (blåvit vimpel)

anvisning
00 min: Klassflagga
ner och tut
1 Enskild tjuvstart
flagga och tut
2 Allmän tjuvstart
vimpel och tut
(Läs in tjuvstartsproceduren i KSR
regel 29.1 och 29.2)

Omstart

Praxis: vänta ca 1
min. 3-4 korta uppmärksamhetstut,
vänta 10 sek.
Varningssignal 5 min:
klassflagga upp och
tut o.s.v.
Var inte rädd för att
samtala med de mer
rutinerade seglarna
och be dem kalla in
eventuella seglare
som ligger långt från
startlinjen

11.05 Ny Startprocedur
Varningssignal
för andra start
(Jollar)

Klassflagga jollar
Startflagga Blå Peter

5 –minutersregeln
lika ovan.
Om det varit tjuvstart

kör ni 11.05-starten
så snart tillfälle ges.

tid
aktivitet
11.10 Start jollar
(jollar, utöver
Optimister)

material

Stressa inte.
anvisning
00 min: klassflagga
ner och tut

Tjuvstartflaggor lika
ovan

Tjuvstart och omstart
lika ovan

Klassflagga Optimist
Startflagga Blå Peter

5 – minutersregeln
Lika ovan

11.15 Ny startprocedur
Varningssignal
för tredje start
11.20 Start Optimister

Målgång

00 min: klassflagga
ner och tut
Tjuvstartflaggor lika
ovan

Tjuvstart och omstart
lika ovan

Orange flagga på båt
och flaggboj.
Resultatlistor
(= Startlistorna)

Mållinjen kan göras
kort.
Linjen kan ev. bestå
av enslinje på land
och yttre begränsningsboj.
Samma linje för alla
båtar.
Ordningsföljd i mål för
varje klass antecknas
För SRS antecknas
seglad tid som multipliceras med SRStalet (om flera båttyper seglar i klassen)

tid

aktivitet
Prisutdelning

material
Pistol och skott
Alternativt en tuta
Resultatlistor
Priser
Fika, Korv, dricka

Avslut

Allt material

Kontrollera att ni fått
in ALLA båtar, även
de som eventuellt
brutit.
anvisning
Pistol finns i kontoret,
riktas ALLTID uppåt.
Är du osäker, använd
tuta.
Resultatlistorna =
startlistorna med
uträknade tider och
ställning.
Priser finns (oftast) i
garderoben på
övervåningen.
Använd fantasin.
Sjömaterialet in i
sjöboden, listorna
kvar i kajutan,
pistolen i säkerhetsskåpet på kontoret.

låsning

nycklar tillbaka i
skåpet vid köket
Startbåten väl förtöjd

Redovisning

Ev. Pengar till
klubbhusvärden.
Resultaten mailas till
ludde@nss.nu
LYCKA TILL

