
Tävlingssektionens program för 2022 

 

Tisdagsseglingar 2022 

Här lär du dig att hantera och trimma din båt med andra seglare. Det är både spännande, roligt 
och avkopplande, alla typer av segelbåtar är välkomna. Poängkappseglingarna för kölbåt SRS är 
tisdagar på Älgöfjorden. Är du nybörjare och vill ha hjälp så hör av dig till oss i tävlingssektionen 
så hjälper vi till, alla skall vara med och trivas. Samling i KMS klubbhus 1 timma innan start, med 
första start ca. kl.19:00 (OBS senare på hösten från den 30 augusti startar vi 18.30). 
 

Vi seglar i form av kryss-länsbanor eller distansbanor med ”omvänd SRS” också kallad 
”Jaktstart” där de snabbaste båttyperna startar sist. (Seglingstid ca 1- 2 tim.). Vi tillämpar i 
princip kappseglingsreglerna men ingen av oss driver detta alltför hårt, utan läs dom förenklade 
reglerna nedan, om ni kan dom kommer det att gå bra. När vi seglar använder vi kanal VHF72 om 
vi behöver nå varandra (med det är inte obligatoriskt att ha VHF).  

När vi har startbåt får ni dessutom viss information om tider mm på denna VHF-kanal. All 
detaljerad information och uppdateringar såsom inställda seglingar, väder mm kommer att 
kommuniceras i vår Facebook grupp ”KMS Nordön Kappsegling bryggsnack”.  

Vi kör en vår- och en höstserie, och Klubbmästare för året blir den med lägst sammanräknade 
poäng från vår- respektive höstseglingarna (borträknade seglingar enligt nedan räknas ej med). 
Endast medlemmars seglingar medräknas vid uträkningen för klubbmästare. 



 

VÅRSERIEN 2022: Uppstartsträff plus 8 st kappseglingar.  

Vi inleder vårserien med en uppstartsträff tisdagen den 3 maj kl 18.00 i södra hamnen, i 
klubbhuset. Det är veckan innan första kappseglingen. Vi träffas under trevliga former och pratar 
ihop oss och hjälps åt komma igång. Både erfarna och nya seglare är välkomna, nya i gänget får 
tips och råd om sin båt, eller om man saknar båt kan man matchas med någon erfaren besättning. 
Efter en inledande samling 18.00-18.15 seglar vi en övningsrunda och nya seglare kan följa med på 
erfarna båtar eller få med med sig en coach på sin båt om de vill. Ta gärna med dig kaffe och 
macka, vi är på sjön en timme ungefär. 

10/5 (Distans), 17/5 (Bana), 24/5 (Distans), 31/5 (Bana),  
7/6 (Distans), 14/6 (Bana), 19/6 (Distans NORDÖ RACE start kl 13 se separat inbjudan 
nedan), 21/6 (Bana). 

HÖSTSERIEN 2022: 8 st seglingar 

16/8 (Distans), 23/8 (Bana), 30/8 (Distans start 18,30), 6/9 (Bana start 18.30), 
11/9 (Distans, start 15.00), 13/9 (Bana start 18.30), 
18/9 (Distans, start 15.00), 25/9 (Slutköret start 13.00) 

* Varje säsong får 2 genomförda seglingar räknas bort, dock skall minst 5 seglingar räknas (d.v.s. 
blir det 6 genomförda seglingar får bara 1 räknas bort, vid 5 eller färre räknas alla). 

* Anmälan sker i Klubbhuset ca en timme innan seglingens början. 

* Information om inställda seglingar kan ske på tävlingssektionens Facebook sida (KMS 
Kappsegling, Bryggsnack), dock senast 1 timma innan start på plats i KMS klubbhus.  

* Upplysningar: Jan Hellström 0705-60 66 10, Joakim 0702-961840 (banseglingar med 
gemensam start) och Stefan Möller (distans med jaktstart) 0706-22 91 91  



Poängkapp 

Poängberäkning 
Distansbanor  

 

  

http://kmsnordon.se/wp-content/uploads/2015/12/pberakning.pdf
http://kmsnordon.se/wp-content/uploads/2021/08/Distanbanor-uppdaterad-2.pdf
http://kmsnordon.se/wp-content/uploads/2018/05/Start-1.pdf
http://kmsnordon.se/wp-content/uploads/2018/05/Start-1.pdf


Nordön Race 19/6 2022 (ingår i vårserien) 
Nordön Race, en segling för alla! 
Distans med jaktstart, mera detaljer kommer. 
Kategori: Kölbåtar enligt SRS 
Söndag den 19 juni, första start ca 13.00. 
Anmälan sker via email till: janne.hellstrom49@gmail.com eller på plats senast mellan kl. 11.00-
12.00 den 19/6 i KMS klubbhus, södra hamnen. 
Rorsmans möte kl. 12.00 den 19/6 i KMS klubbhus, södra hamnen. 
Upplysningar: Jan Hellström 0705-60 66 10, alt Stefan Möller 0706-229191. 
Karta 
Banor  

Slutköret 25/9 2022 

Här kör vi sista seglingen på säsongen….. 
Slutköret är en Distanssegling som också räknas in i poängseglingarna i höstserien. 
Start söndag den 25/9 kl. 13.00.  
Anmälan görs i klubbhuset, södra hamnen, mellan kl. 11.00-12.00. 
Karta 
Banor 

Prisutdelning 

Efter årets seglingar träffas vi senare för prisutdelning. 
Plats och tidpunkt återkommer vi med.  

 

 

 

KOM OCH SEGLA 

MED OSS. 

Alla som är med oss och 

seglar får denna T-shirt 

som pris oavsett placering. 

 

 

http://kmsnordon.se/wp-content/uploads/2015/12/nkarta.pdf
http://kmsnordon.se/wp-content/uploads/2015/12/nbanor.pdf
http://kmsnordon.se/wp-content/uploads/2015/12/skarta.pdf
http://kmsnordon.se/wp-content/uploads/2015/12/sbanor.pdf

