
Inbjudan Öland Runt 2010. 
 
 
 
Tävling: Öland Runt 
 
Klasser: SRS Klasser: 
  Öppen Kölbåt 
  Öppen Flerskrov 
  Shorthand Kölbåt (två personer ombord) 
 
 Samt 
  Entypsklasser vid fler är 5 båtar  
 
Datum: 27 juli – 30 juli 2010 
 
Arrangör: Borgholms Båtklubb 
 
 

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

definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med appendix S, med 
undantag av att KSR del 2 under tiden kl. 23.00 till kl. 03.00 i tillämpli-
ga delar ersätts av de internationella sjövägsreglerna och svenska sjötra-
fikföreskrifter. 

 
1.2 SRS klassregler 2010 gäller och att minsta SRS är 1,07. 
 
1.3 ISAF Offshore Special Regulations, Category 3 Monohulls/ Multihulls 

with Life Raft med följande avvikelser:  
a) Reservlanternor enligt punkt 3.27.4 behöver ej uppfylla de interna-
tionella sjövägsreglernas krav på lysvinklar (2.03.3).  
c) Livflotte enligt punkt 4.20.5d skall vara ompackad efter 2008-05-01.  
d) Vakuumförpackade livflottar skall vara ompackade efter 2007-05-01 
om tillverkarens föreskrifter och servicestationens intyg medger detta.  
e) Väskförpackade livflottar som är hyrda eller finns på chartrade båtar 
skall vara ompackade efter 2009-05-01. 

 f) Livflotte enligt ISO 9650 standard skall överensstämma med ISO 
9650-1 typ 1 bestämmelserna, (hård vind och höga vågor kan före-
komma). Temperatur klass B och utrustningspack 2 (< 24h) accepteras. 

  
 

1.4 Vid tävlingar med handikapp- och respitregler ska tävlande följa SSF:s 
licensbestämmelser för reklam. 

 
1.5 Alla båtar skall enligt ISAF regulation 20 föra tävlingssponsorns reklam 

i form av flagga och två stävdekaler. 
 



1.6 Båtar med svängköl och/eller vattenbarlastsystem tillåts och KSR 51 
modifieras så att det endast är tillåtet att flytta svängköl och vattenbar-
last. För all annan flyttbar barlast gäller KSR 51.  
KSR 52 gäller ej. 

 
1.7 Elektronisk utrustning för navigation och kommunikation får användas 

även om en klassbåts klassregler förbjuder sådan.  
 
 
 

2. Villkor för att delta 
 
2.1 Tävlande ska uppfylla kraven i ISAF Regulation 19. 
 
2.2 Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad. 
 
2.3 Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kapp-

segla. Den arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- 
eller personskador som någon råkat ut för i samband med eller före, un-
der eller efter tävlingen. 

 
2.4 Deltagande båtar skall acceptera att medföra, av tävlingsledningen till-

handahållen, positionsutrustning på anvisad plats ombord under täv-
lingen.  

 
 

3. Anmälan 
 
3.1 Anmälan ska göras senast 18 juli 2010 till Borgholms Båtklubb på ifyllt 

formulär till mailadress anmalan@borgholmsbatklubb.se.  
 
3.2 Anmälan ska innehålla uppgifter om. Båttyp, SRS talet, Segelnummer, 

Båtnamn, VHF anropssignal, Namn skeppare, Telefonnummer, Adress 
och kopia av giltigt mätbrev. 

 
3.3 Anmälningsavgiften är: Öland Runt 1900kr 

   Öland Runt och Bansegling 2200kr 
vid betalning innan 11 juli 2010 rabatteras anmälningsavgiften med 
200kr. Märk betalning med skepparens namn och segelnummer. Betalas 
till bankgiro 5316-5551. 

 
 
4. Registrering, säkerhetsbesiktning och mätkontroll 
 
4.1 Registrering och säkerhetsbesiktning skall ha gjorts senast på regattaex-

peditionen i Borgholms hamn kl. 17.00 måndag den 26 juli 2010. 
 



4.2 Stickprovskontroll av att deltagande båtar överensstämmer med mät-
brev, klassregler och bestämmelser enligt inbjudan och seglingsföre-
skrifterna kommer att göras. 

 
 

5. Seglingsföreskrifter 
 
5.1 Seglingsföreskrifterna lämnas ut vid registrering. 
 
 

6. Tidsprogram 
 
6.1 
 Söndag 25 juli 12.00 - 18.00 Registrering och säkerhetsbesiktning 

Måndag 26 juli 08.00 – 17.00 Registrering och säkerhetsbesiktning 
Måndag 26 juli 19:00 Get Together med grillbuffé 
Tisdag 27 juli 10.00 Rorsmansmöte 
Tisdag 27 juli 14.00 Varningssignal för Öland Runt 
Torsdag 29 juli 19.00 Prisutdelning 

 
 

7. Kappseglingsområde 
 
7.1 Kappseglingen genomförs i vattnen runt Öland. 
 
 

8. Banan 
 
8.1 Borgholm - Ölands södra udde - Ölands norra udde - Borgholm. Längd 

ca 160nm. 
 
 

9. Protester och straff 
 
9.1 Utöver straff angivet i KSR 64.1a kan protestkommittén tilldela en båt 

ett procentuellt tids tillägg av den seglade tiden.  
 
 

10. Priser 
 
10.1 - SRS klassen kölbåt seglar om vandrings priset Silverskeppet. 

- Bästa Kalmarsundsbåt i SRS klassen kölbåt seglar om vandrings priset 
Ryttmästare Birger Jeanssons pokal. 
- Shorthand seglar om vandrings priset Fyren. 
- SRS klassen flerskrov seglar om vandrings priset Saken.  

 
Varmt välkomna till Borgholm, Borgholms Båtklubb och Öland Runt 2010. 
 
Borgholm 2010-01-16 


