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      Inbjudan  
 
Kappsegling: Laser Grand Prix 3,   2021 
 
Klasser:   Laser Standard, Laser Radial, Laser 4,7 
 
Datum:  29 - 30 maj 2021 
 
Arrangör:  Norrköpings Segelsällskap  
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1. Regler 

 

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

Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S. 

Seglingsföreskrifterna består av föreskrifterna i KSR Appendix S, 

standardseglingsföreskrifter och kompletterande seglingsföreskrifter som kommer att 

finnas på den officiella anslagstavlan placerad vid regattaexpeditionen 

 

1.2 Direktdömning av KSR del 2 med möjlighet till protestförhandling kan förekomma.

  

1.3 Alla båtar kan komma att, i enlighet med World Sailing Regulation 20, föra reklam vald och 

tillhandahållen av arrangören. 

 

2. Villkor för att delta 

 

2.1 Seglaren som tävlar i Laser GP ska vara medlem i en klubb ansluten till sin nationella 

myndighet. 

 

2.2 Seglare som tävlar i Laser GP ska vara medlem i Svenska Laserförbundet och på 

anmodan kunna uppvisa bevis för betald medlemsavgift 

 

2.3 Seglare som är ansvarig ombord ska ha giltig tävlingslicens utfärdad av Svenska 

Seglarförbundet. Kravet gäller från och med det år tävlande fyller 13 år. Kravet gäller 

svensk medborgare eller som varit bosatt i Sverige minst sex av de senaste tolv 

månaderna före regattan. 

 

2.4 Varje tävlande båt ska vara ansvarsförsäkrad. Bevis på giltig försäkring ska kunna 

uppvisas vid anfordran. 

 

2.5 Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla. Den 

arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon 

råkat ut för i samband med före, under eller efter regattan. 

 

2.6 När vattentemperaturen understiger +14ºC ska tävlande ha på sig kläder som ger gott 

skydd mot nedkylning i vatten, t.ex. våtdräkt eller torrdräkt. 
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3. Anmälan 

 

3.1 Anmälan uppmanas att göras senast 19 maj 2021 till Norrköpings Segelsällskap i 

anmälningsmodulen på www.nss@nss.nu, med hänsyn till administrationen. 

 

3.2 Anmälan ska innehålla följande uppgifter: 

 ISAF nummer  ISAF-ID 

 Nationalitet   Nationsförkortning enligt KSR 

 Segelnummer  Nummer i segel som deltagaren kommer att segla med 

 Seglarens namn:  Efternamn, förnamn 

 Kön  Man eller Kvinna 

 Födelsedatum  ÅÅÅÅ-MM-DD 

 Klass  Standard, Radial eller 4,7 

 Klubb  Klubbförkortning enligt SSF 

 Telefon  Mobil som seglaren nås på under regattan 

 E-mail  För kontakter före, under eller efter regattan 

Behörighet Jag har betalat tävlingslicens samt medlemsavgift till 

klubb ansluten till SSF och Svenska Laserförbundet 

 

3.3 Anmälningsavgiften är 800 Kr och ska betalas till NSS BG 5938-9817 senast i samband 

med anmälan. Alternativt på plats mot 200 kr förhöjd avgift senast innan registrering med 

Swish, VISA eller MasterCard betalkort. 

I anmälningsavgiften ingår  

• 50 kr till Svenska Laserförbundet  

• 50 kr regattaavgift till Svenska seglarförbundet  

• After sail med grillbuffé efter första dagens avslutade seglingar  

• NSS kostnader för genomförandet av seglingarna  

• Parkering på anvisade platser 
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4. Registrering och besiktningskontroll 

 

4.1 Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen 28/5 kl 18.00 – 20.00 eller 29/5 kl 08.00 - 

09.00. 

 

4.2 Seglingsföreskrifter 

SF utdelas vid registreringen 

 

4.3 En båt eller utrustning kan när som helst besiktigas avseende överensstämmelse med 

klassreglerna. På vattnet kan kappseglings- och/eller tekniska kommittén instruera en båt 

att omedelbart bege sig till en föreskriven plats för besiktning. 

 

4.4 Skadad eller förlorad utrustning får inte ersättas utan skriftligt tillstånd från 

kappseglingskommittén. Begäran om det ska göras till kappseglingskommittén vid första 

möjliga tillfälle. 

 

5. Tidsprogram 

 

5.1 Fredag 2021-05-28   

Registrering, besiktning, säkerhetskontroll 18.00 – 20.00 

Träningssegling i banområdet  från 15.00  

 

Lördag 2021-05-29 

Registrering, säkerhetskontroll  08.00 – 09.00  

Skepparmöte   09.30 

Tid för första varningssignal  11,00 

After Sail efter avslutade seglingar  (ca 17.00 ) 

 

Söndag 2021-05-30 

Tid för första varningssignal  10.00 

Ingen startsignal efter  15.00 

Prisutdelning så snart som möjligt efter avslutade seglingar och ev. protestförhandlingar 

 

6. Genomförande 

 

6.1 Regattan genomförs som fleetrace i rak serie enligt Svenska Laserförbundets 

tävlingsbestämmelser. 

 

6.2 6 st seglingar är planerade 
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7. Kappseglingsområde 

  

7.1 Seglingarna genomförs  

1,5 – 2 NM SO NSS klubbhus.  

 

8. Banan 

 

8.1 Banan är en trapetsbana enligt något  

alternativ som beskrivs av SSF, och  

anges i SF  

 

9. Protester och straff 

 

9.1 KSR Appendix P gäller med följande ändringar 

KSR P2.3 utgår och KSR P2.2 ändras. ”Andra straffet” ändras till ”Andra straffet och 

följande straff” och ”andra gången” ändras till ”andra gången och ytterligare gånger” 

 

9.2 Protesttidens utgång enligt R61.3 anges till 1 tim 

 

 

10. Poängberäkning 

 

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

kappseglingar räknas samtliga. 

 

11. Priser 

 

11.1 Hederspriser delas ut till var femte deltagande båt i varje klass upp till totalt 6 priser 

 

12. Regler för stödpersoner 

 

12.1 Stödperson ska sjösätta, förtöja och ta upp sin farkost (coach-båt) enligt anvisningar från 

arrangören. 

 

12.2 Stödperson ska följa KSR 1, 2 och KSR 55 samt inte utsätta en tävlande för risk att bryta 

mot KSR 41. 

 

12.3 Under kappsegling får en stödperson inte vara närmare en tävlande än 50 meter, utom 

när stödpersonen agerar enligt KSR 1.1. 

 

Datum: 2021-01-18 

Namn:  Lars Erik Hjortstig / NSS    
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Bilaga till inbjudan för Laser GP 3 2021 

Norrköpings Segelsällskap som i år blir 134 år har sitt klubbhus i en s.k. grosshandlarvilla i 

Arkösund som är lika gammal som segelsällskapet och man hittar oss där länsväg 209 slutar 

österut.  

Inbjudan till tävling  

Officiell inbjudan finnas på www.nss.nu och på Svenska Laserförbundets hemsida 

Angöring och parkering  

Ni välkomnas av NSS parkeringsvärdar den 28 maj som anvisar uppläggning av jollarna på stora 

hamnpiren och i NSS jollehamn. Flera sjösättningsramper finns i hamnen och gratis parkering för 

bilar och trailer på anvisad plats finns i omedelbar närhet till hamnen.  

Coachbåtar o.d. förläggs vid NSS klubbryggor så långt det finns plats.  

I stora gästhamnen på hamnpiren finns annars obegränsat med båtplatser.  

Registrering 

Registrering och utlämning av SF görs i tävlingsexpeditionen vid NSS klubbhus 

Boende 

Det finns boende för alla smaker inom rimliga avstånd  

För den som vill bo på hotell finns Arkösunds Hotell 0125-20003 i hamnen, Mauritzbergs 

Slottshotell 0125-50100 och Stegeborgs Trädgårdshotell (Booking.com) ca 2,5 mil från 

Arkösund. Sköldviks vandrarhem 0125-20289/ 073 364 22 80 ca 2 km från hamnen  

Arkösunds camping 0125 20101 ca 10 min gångväg från hamnen har plats för såväl tält som 

husvagnar och husbilar samt några stugor.  

Privata stugor i Arkösund kommer att läggas upp på NSS hemsida i takt med att Arkösundsborna 

anmäler sina gäststugor till uthyrning. 

Mat 

Restaurang och barer finns på hotellet, vid campingen och mitt i byn, och där finns även en 

begränsad livsmedelsbutik. I NSS klubbhus finns fika för den som vill njuta av havet från land. 

Rekreation 

Stanna gärna några dagar extra och ta Skärgårdslinjen ut till ytterskärgårdens berömda öar och 

sevärdheter eller ta med golfklubborna till Mauritzbergs eller Bråvikens GK golfbanor. Kolmårdens 

Djurpark är förstås ett måste för barnfamiljer. 

Vårdcentral, tandläkare, post, större livsmedelsbutik finns i Ö Husby ca 2,3 mil före Arkösund.  

 

Välkomna till Arkösund och Norrköpings Segelsällskap 
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