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Tävlingsledare, Start och målfartyg:  
Kristian Hertzberg 070-743 66 66 eller kanal 72 

 
Arrangerande klubb JBSS:  

Jimmy Hellberg 070-399 68 60 och Ulf Brändström 070 652 08 10 (båda kommer 
dock segla HSC själva och kan därmed ha dålig täckning/svårt att bistå med svar 

bitvis) 
 

Säkerhets-/mediabåt korta banan:  
Sahra Lindgren 070-227 94 41 

 
Säkerhets-/mediabåt långa banan:  

Kent Wretman 070-635 38 08 
 
 
 
 
Det åligger varje båts skeppare att båten är ansvarsförsäkrad. 
Arrangören avsäger sig allt ansvar för deltagande båt och besättning. (Deltagande sker på egen risk).  
 
1 Regler  
 
1.1 Kappseglingarna genomförs enligt kappseglingsreglerna KSR (2009-2012) med Appendix S samt 
enligt SRS föreskrifter och dess seglingsföreskrifter. Harken Solo Challenge är en sanktionerad 
tävling, därav behöver seglaren tillhöra en klubb som är ansluten till Svenska seglarförbundet. 
 
1.2 Ifylld Rorsmansförklaring skall inlämnas till antingen målfartyget eller på anvisad plats på land 
snarast efter målgång dock senast 45 minuter efter målgång. 
 
1.3 SRS-tal: SRS-talet framgår av deltagarförteckningen. Enda avvikelsen som accepteras utan att 
skaffa ett mätbrev är avvikelse för spinnaker/gennaker. För att en ändring av anmäld segelföring (med 
eller utan spinnaker/gennaker) skall accepteras måste ändringen anmälas senast kl. 21.00 den 15 
augusti. Båt som anmälts som viss typ får endast föra de segel och den utrustning som är tillåten 
enligt båtdatabladet, klassreglerna eller SRS-mätbrevet. Viss kontroll av segel och utrustning kan 
förekomma. Deltagande båt får ej utan seglingsnämndens tillstånd föra segel med annat nummer än 
det som står i deltagareförteckningen. 
 
1.4 SRS-Mätbrev: ”SRS-tabellbåt” som avviker från standardbåt eller klassregler skall ha SRS-
mätbrev. Avdrag för ex. saknad genua eller annorlunda propeller kan endast medges i ett mätbrev.  
 
1.5 Tidsreducering för flerskrovsbåtar: För flerskrovsbåtar gäller tidsreducering med 5 % av SRS-tal 
om den beräknade medelvinden understiger 7 m/s och med 10% om den beräknade medelvinden 
understiger 5m/s. 
  
1.6 Alla Båtar som för reklam utöver den som medges i ISAF Regulation 20 ska inneha giltig 
reklamlicens utfärdad av SSF 



 

Klasser: Båtarna kommer att delas upp tre klasser: Enskrov på kort bana och Enskrov på lång bana 
och Flerskrov på lång bana. Alternativ segelkonfiguration (sk shorthanded-mätbrev) är tillåtet samt att 
segla utan undanvindssegel med reducerat SRS-tal (anges i anmälan). 

Besättningsantal: Endast en person ombord på var båt, undantaget MCM/SCM. Användande av 
autopilot och/eller vindroder är tillåtet.  

MCM/SCM: En Media Crew Member/Safety Crew Member är tillåtet för de som vill. Tanken är att vi 
dels får in bra media från båtarna samt höjer säkerheten då en extra person direkt kan hoppa in om 
nöden kräver för att inte riskera båt eller besättning (båten utgår ur tävlingen om den har tagit hjälp av 
sin MCM/SCM). En MCM/SCM får inte hjälpa till i hanteringen och seglingen av båten från och med 
5min innan angiven starttid och till dess att båten skurit mållinjen. MCM/SCM får inte heller bistå med 
tips och råd om strategi, vägval etc. En båt med MCM/SCM ombord måste leverera fem bilder och 
två minuters film (varken mer eller mindre) senast två timmar efter målgång. 

Startprocedur: Båtarna startar med individuell starttid för varje SRS-tal i sådan ordning att båtarna 
beräknas komma i mål samtidigt (Jaktstart). Observera att Inga signaler visas eller ljuder från 
startfartyget under startproceduren.  

Starttider: Varje deltagande båt meddelas individuell starttid på separata startlistor för respektive 
bana och klass. Rätt tid sätts från lokal GPS tid. 
 
Enskild återkallelse: Båt som startar för tidigt uppmärksammas om möjligt genom anrop på VHF 
Kanal 72. Ansvaret att återvända åvilar helt den felande båten. Felstartande båt som ej återvänder 
diskvalificeras.  
 
Start och mållinjer: Se separat banbeskrivning. 
 
Egen tidtagning vid målgång: Det åligger varje deltagande båt att själv notera egen målgångstid 
noggrant (minut och sekund) när den går i mål samt även notera vilka båtar som är närmast före och 
efter. Varje skeppare ansvarar för att komplett rorsmansförklaring är inlämnad på anvisad plats.  
Ej inlämnad rorsmansförklaring ger DNF (Did Not Finish) i resultatlistan. 
  
Grundstötning: Båt som går på grund under Harken Solo Challenge får använda motor och mottaga 
assistans för att komma loss från grundet (avsteg från regel i KSR). Assisterande båt kommer få 
gottgörelse för sin insats. 
 
Alternativa straff: Straffet med 720-svängar gäller för denna segling. 
 
Protestkommitté: Utses bland deltagarna 

Protester: Eventuella protester skall vara utformade enligt regel (i KSR) och inlämnas snarast efter 
målgång, dock senast 1 timme efter målgång, till tävlingsledningen eller protestkommittén. 
 
Skepparmöte: Inget traditionellt skepparmöte kommer att hållas. En FAQ upprättas på hemsidan med 
relevant frågor och svar 
 
Ändring eller tillägg: Ändringar eller tillägg till dessa seglingsföreskrifter kan meddelas på hemsidans 
FAQ. 
 
 
 
 
 
 



 
 
Bansträckning: Se separata banbeskrivningar. Beroende på vindstyrka så gäller olika långa banor. 
Aktuell bana bestäms senast kl 01:00 den 18 augusti (dvs. viktigt att kontrollera hemsidan innan start 
vilken bana som gäller). Detta pga. att grib.us uppdaterar sin väderprognos ca kl.00.45. Vi väger 
sedan samman informationen från flera vädertjänster för att kunna göra en så bra bedömning som 
möjligt av väderläget och vilken ”medelvind” vi tror kommer råda under dagen. ”Vi spår och gud rår”.  
 
För inomskärsbanan (normalt 20M) gäller: 
 
Bana 8M vid 0-2 m/s medelvind på prognosen (Blekesbana) 
Bana 15M vid 3-4 m/s medelvind på prognosen 
Bana 20M vid 5- ∞ m/s medelvind på prognosen 
 
För kustnära (normalt 40M) gäller: 
 
Bana 23M vid 0-2 m/s medelvind på prognosen (Blekesbana) 
Bana 30M vid 3-4 m/s medelvind på prognosen 
Bana 40M vid 5-8 m/s medelvind på prognosen 
Bana 38M vid 8-∞ m/s medelvind på prognosen (Hårdvindsbana) 
 
Avbrott: Deltagare som av någon orsak avbryter seglingen och inte kommer till målet måste 
meddela detta till tävlingsledningen på VHF kanal 72 eller via SMS till tel 070 743 66 66. 
 
Reultatberäkning: Slutresultatet är i den ordning man går i mål förutsatt att första båts målgångstid 
inte avviker mer än 15% från idealtiden. Om så är fallet så räknas resultatet om på seglad tid x SRS- 
talet. 
 
Prisutdelning: Prisutdelning hålls i samband med regattamiddagen på Orangeriet, Sandhamn Sea 
Club kl 20.00 2012-08-18. Pris för första, andra och tredje båt i var klass kommer utdelas (vid ej 
närvarande, lottas priset ut). Vidare kommer ytterligare ett stort pris lottas ut.    
 
Hamnplatser: De som anländer under fredagen den 17 augusti till Sandhamn och har förbetalt/bokat 
plats lägger sig på av hamnvakten anvisad plats. Uppge att du ska segla Harken Solo Challenge. På 
lördag efter målgång kommer vi ha en egen avlyst hamnbassäng till vårt förfogande, se separat skiss.                                                                                                                      
 
Säkerhet: Generellt för jollar, kölbåtar och flerskrov gäller följande: 
Alla skall bära flytväst och handhållen vattentät VHF under hela seglingen. VHF skall vara påslagen 
och intill kroppen under hela seglingen på Kanal 16 och om funktion finns, passning på kanal 72 (se till 
att ha batteri så det räcker). Bärbara VHFer har inte speciellt lång räckvidd så var beredd på att ett 
nödmeddelande kan behöva ”skarvas” för att nå säkerhetsbåt och JRCC. 
Vidare skall följande finnas ombord: 
- Första förband 
- 20m bogserlina 
- Kniv 
- Någon typ av GPS för positionsangivelse 
- Mobiltelefon i vattentät påse eller motsvarande 
 
För kölbåtar och flerskrov gäller också att invändig barlast och tunga föremål som batterier, kök mm 
skall vara säkrade. 
 
Vidare skall följande finnas ombord på Kölbåt och flerskrov: 
- Konade pluggar eller motsvarande för genomföringar 
- Ankare med lina 
- Mistlur 
- Brandsläckare förutsatt att kök, elsystem eller motor finns ombord 
 



Forts. på nästa sida. 
- Hink med lina 
- En vattentät ficklampa 
- Länspump 
- Säkerhetssele och säkerhetslina 
- Livboj och kastlina 
- Ett fallskärmsljus och två handbloss. 
- Kompass 
- Icke elektroniska sjökort 
 
En rekommendation är att bära en PLB (Personal Locator Beacon). 
 
Finns AIS ombord skall denna vara på under hela seglingen. 
 
Var deltagare skall ha ett uttänkt sätt att ta sig ombord om man trillar över bord och t.ex. blir hängande 
i säkerhetssele. 
 
Allmänt om säkerhet vid kappsegling: 
-En båt ansvarar ensam för sitt beslut att delta i en kappsegling eller att fortsätta segla. 
-Alla båtar ska ge all assistans till båtar eller människor i fara i enlighet med Kappseglingsreglerna 
regel 1 samt sjötrafikreglerna. 
-Alla båtar ska ha VHF kanal 16 igång och om möjligt bevakning på kanal 72 
-GPS ska vara igång med positionsinformation synlig, JRCC (Joint Rescue Co-ordination Centre) 
sitter i Göteborg och är ofta inte bekanta med platser som är självklara för oss) 
-OBS! Du ska bara assistera om du inte sätter din egen besättning eller båt i fara. 
 
I händelse av olycka: 
Ropa Mayday, Mayday, Mayday på VHF kanal 16. 
Ange olyckans art samt position 
 
Du kan även ringa 112 och begära sjöräddningen. 
Alternativt ringa sjöräddningen direkt på tel 031-64 80 20 
 
Alla omkringliggande båtar SKALL omedelbart assistera nödställd båt. Även om en annan båt stannar 
kanske den besättningen beslutar sig för att inte assistera eller anser att DU har bättre förutsättning för 
att lämna assistans. 
 
OBS! Det är aldrig fel att larma. Om det sedan visar sig att larmet inte behövs, kan man alltid avboka 
räddningsinsatsen. 
 
I övrigt, använd sunt förnuft och gott sjömanskap! 
 
På var bana kommer det att finnas en media/säkerhetsbåt. 
 
 
  



 
 
Rorsmansförklaring Harken Solo Challenge 2012 
 
 
 
Båtnamn: Båtmodell: 

 
 
 

Skeppare: Segelnummer: 
 
 
 

Starttid: Måltid: 
 
 
 

Närmaste båt före:  Närmaste båt efter: 
 
 
  

 
Lämnas senast 45 minuter efter 
målgång på anvisad plats. 

 
Ej inlämnad rorsmansförklaring 
innebär DNF i resultatlistan 

 

  



 

 


