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Inbjudan till 
Klassiska Regattan på Långedrag Nationaldagen 2022-06-06 

 

Efter pandemin är det åter dags för den Klassiska Regattan på Långedrag! 
 

GKSS, i samarbete med LSS, inbjuder till den Klassiska Regattan på Långedrag i traditions-
fylld miljö med klassiska båttyper på Sveriges nationaldag den 6 juni. 
 
Deltagande båtar kan vara byggda i trä eller plast. Kappseglingen kommer att ske under gemytliga 
och sällskapliga former, givetvis på gammalt sätt med starttribun och ballong. Vi seglar två korta 
kappseglingar just utanför Långedrag och rundar olika bojar och fasta sjömärken. 

 

Båtklasser:  Klassiska båttyper, byggda i trä eller plast, såsom Stjärnbåt, GKSS-eka, Drake, K6, 
Långedragsjullar, Andunge, Nordisk Folkbåt, Internationell Folkbåt (IF-båt), Koster, 
Segelkanot, Skärgårdskryssare, Smaragd och liknande klasser. 

1. Regler 
1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseg-

lingsreglerna (KSR 2021–2024) men med tidsenlig anpassning av startförfarandet. 

1.2 Alla båtar i ovanstående klasser är välkomna att delta. Lämpligt handikappsystem utarbetas 
efter att anmälningstiden gått ut. Om 3 eller fler båtar av samma klass startar sker det i en 
egen klass. 

2. Villkor för att delta 
2.1 Tävlande båt ska vara ansvarsförsäkrad. Varje person ombord skall bära personlig flyt- 
 utrustning under hela seglingen. 

2.2 Tävlingen gäller öppen klass och den som är ansvarig ombord ska vara medlem av en 
 klubb ansluten till Svenska Seglarförbundet. 

2.3 Aktuellt sjökort ska finnas ombord. 

2.4 Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 3, Beslut att kappsegla. Arrangören accep-
terar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut för i samband med eller 
före, under eller efter regattan. 

2.5 Namn på deltagare samt resultatlistor kan komma att publiceras på GKSS hemsida. Genom 
att anmäla sig till regattan lämnar seglaren aktivt sitt medgivande till sådan publicering. 

3. Anmälan 
3.1 Anmälan ska göras senast onsdag 1/6 kl 18 genom mail till peotalattan@gmail.com . 

3.2 Anmälan ska innehålla uppgifter om klass, segelnummer (SWE XXX), skeppare (ansvarig per-
son ombord), klubb, mobilnr, skepparens e-postadress samt besättning. 

3.3 Anmälningsavgiften är 300 kr. Avgiften betalas senast 1/6 via Swish nr 123 337 29 92. 
(Ev. frågor kan ställas via peotalattan@gmail.com eller tel 0708–297850.) 

3.4 Ev. efteranmälan kan ske på starttribunen den 6/6 senast kl 11 mot förhöjd avgift. 

 
4. Registrering 
4.1 Registrering sker genom att båt som skall deltaga ”checkar in” genom att segla fram till Tribu-

nen och få en konfirmation från seglingsnämnden att båten är registrerad. 

mailto:peotalattan@gmail.com
mailto:peotalattan@gmail.com


© SSF 2017 

2(2) 

 
5. Seglingsföreskrifter och information 
5.1 Seglingsföreskrifter kommer att skickas på mail till den adress som skepparen angivet i sin 

anmälan senast 5/6 kl 15. 

 Seglingsföreskrifterna och annan officiell information kommer att finnas tillgängligt på den 
officiella anslagstavlan som är belägen utanför tävlingsexpeditionen i GKSS klubbhus.  

 

6. Tidsprogram 
6.1 Registrering   Registrering sker enligt 4.1. 

 Samling    Kl. 10.30 vid klubbhuset med kaffe och bulle. 

 Flagghissning och nationalsång  kl. 11.00 

 Tid för första start  kl. 12.00 

 Startsignalen för första klassen är också förberedelsesignal för nästa klass, dvs   

 rullande 5-minuters starter. 

 Start av dagens andra segling sker snarast efter målgång i den första seglingen.  

7. Genomförande 
7.1 Formatet beskrivs i seglingsföreskrifterna.  

7.2 Startförfarandet kommer att ske i enlighet med de seglingsföreskrifter som användes under 
1960-talet, det vill säga med startballong och skott. 

7.3 Två kappseglingar är planerade. 

8. Kappseglingsområde och bana 
8.1 Kappseglingarna genomförs direkt utanför Långedrag med start och målgång vid GKSS starttribun. 

(Sjökort krävs, enl. 2.3) 

8.2 Banan är en ”gammaldags segling” runt märken utanför Långedrag. Varje segling planeras ta 
 40 – 70 minuter. Banangivelse och liknande beskrivs i seglingsföreskrifterna. 

9. Poängberäkning 
9.1 Lågpoängsystemet i KSR Appendix A gäller med den avvikelsen att alla genomförda kappseg-

lingar räknas. 

10. Priser 
10.1 Ett pris för var tredje startande båt i resp. klass. 

11. Prisutdelning och After Sail 
11.1 Efter seglingarna samlas deltagarna till After Sail vid GKSS klubbhus/jollebryggan för grillade 

hamburgare, dricka och prisutdelning till tonerna av dragspelsmusik.  

11.2 Resultat meddelas på anslagstavlan i klubbhuset och senare via hemsidan. 

12. Övrigt 
 Vid behov av sjösättningsramp, lyftkran, parkering för trailer eller båtplats kontakta GKSS 
 Klubbkommitté 0705-592430 (Dick) eller 0708-297850 (PeO). 
 När deltagande båtar ligger i hamn är det trevligt med ”flaggning över topp”. 

GKSS förre ordförande Robert Casselbrant kommenterar seglingarna. För att få intressant 
och roligt underlag är vi mycket tacksamma om vi får information avseende deltagande 
båt/besättning via e-post till robert.casselbrant@ri.se 
 
För ev. frågor: maila till peotalattan@gmail.com eller tel 0708–297850. 

Frågor om själva kappseglingen kan ställas till Göran Ejdeling på telefon 0734-122616. 

 

Datum: 2022-05-15 

Välkomna!   Och glöm inte att anmäla dig i tid! 
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