
 
 
 

Inbjudan 

 
 

Svenskt Mästerskap för Smaragd 
 
 

Datum: 28-31 juli 2022 

 

Plats:   Blacken i Mälaren 
 
Tävlingens nivå:  Röd 
 
Båtklass:   Smaragd 
 

Arrangör:   Huvudansvarig Köpings Seglarklubb 
   Medarrangörer: Segelsällskapet Svearna, Geddeholms Båtklubb 

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

definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) samt med appendix S, 
Standardseglingsföreskrifter. 

 
1.2 Tävlande ska följa alla rimliga anvisningar från kappseglingskommittén 

avseende uppträdande på land och under transport till och från 
banområdet med anledning av eventuella kvarvarande begränsningar 
pga coronapandemin. En tävlande eller besättning som bryter mot detta 
kan straffas på det sätt protestkommittén finner lämpligt (DP).  
KSR 36 gäller inte för brott mot denna regel. 

 
1.3 Båtar, eller båtar med tävlande, från Ryssland eller Belarus får inte delta. 
 
2. Villkor för att delta 
 
2.1 Tävlande båt ska vara ansvarsförsäkrad. 
 
2.2 Tävlingen gäller öppen klass och den som är ansvarig ombord ska vara 

medlem av en klubb ansluten till Svenska Seglarförbundet eller till sin 
nationella myndighet. 
 

 
2.3 Den som är ansvarig ombord och är svensk medborgare, ska ha en 

tävlingslicens utfärdad av Svenska Seglarförbundet. 
 

 
2.4 En tävlande ska fylla minst tolv år det år tävlingen genomförs. 

 
 
 



3. Anmälan 
 
3.1 Anmälan ska göras till Köping Seglarklubb på mail 

smaragdsm2022@hotmail.com senast 2022-07-08, förhöjd avgift från 

2022-06-20. 
 
 Lämna följande uppgifter: 
 Namn på ansvarig ombord/ Segelnummer/ Båtnamn/ Klubb/ Mailadress 
 till ansvarig/ Mobilnummer till ansvarig/ Antal personer till 

Regattamiddagen. 
 
 
3.2 Anmälningsavgiften är 2750 kr (förhöjd avgift 3500 kr) och betalas till 

bankgiro 872-4023 i samband med anmälan. Om arrangören avvisar en 
båts anmälan, kommer anmälningsavgiften att betalas tillbaka. 

 
 Hamnavgift för tävlingsbåt och en tenderbåt samt Regattamiddagen för 
 besättningen ingår i anmälningsavgiften 
 

 
 
4. Registrering och besiktning 
 
4.1 Registrering av samtliga i besättningen ska göras i regattaexpeditionen 
 senast 28 juli kl18:00. 
 
4.2 Den som är ansvarig ombord ska kunna styrka klubbmedlemskap och 

tävlingslicens samt kunna visa båtens mätbrev eller motsvarande. 
 
4.3 En båt, besättning eller utrustning kan när som helst kontrolleras 

avseende överensstämmelse med reglerna. På vattnet kan 
kappseglingskommittén eller tekniska kommittén instruera en båt att 
omedelbart bege sig till en anvisad plats för besiktning. 

 
4.4 En tävlande som blivit sjuk eller skadad får bytas ut efter godkännande 

av kappseglingskommittén. Ansvarig ombord får dock inte bytas ut.   
 
4.5 Skadad eller förlorad utrustning får endast bytas ut efter godkännande av 

kappseglingskommittén eller tekniska kommittén, om inte klassregler 
 anger annat. 
 

 
5. Seglingsföreskrifter och information 
 
5.1 Seglingsföreskrifterna består av KSR appendix S, 

Standardseglingsföreskrifter, och kompletterande seglingsföreskrifter. De 
kompletterande seglingsföreskrifterna och annan officiell information 
kommer att finnas tillgängligt på den officiella anslagstavlan vid 
regattaexpeditionen. 
 

 
5.2 Kappseglingskommittén kommer försöka att sända information om bana, 

starttider, säkerhet m.m. på VHF kanal 18 eller kanal som anslås på 
anslagstavlan. 
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6. Tidsprogram 
 

6.1 Tidsprogram: 
 

Torsdag 28 juli 2022 
10:00–18:00 Registrering, besiktning och säkerhetskontroll 
13:55  Varningssignal för Tune-up race 
18:00  Invigning 

Återstående besiktning och säkerhetskontroll 
After sail och dagens prisutdelning 

 
Fredag 29 juli 2022 
08:45 Skepparmöte 
10:55 Första varningssignal 
After sail och dagens prisutdelning 

 
 

 
Lördag 30 juli 2022 
10:55 Första varningssignal 
After sail och dagens prisutdelning 
19:00 Regattamiddag 

 
 

Söndag 31 juli 2022 
10:55 Första varningssignal 
Prisutdelning för regattan sker snarast möjligt efter 
kappseglingarnas slut. 
After sail och dagens prisutdelning 

 
 
 
7. Genomförande 
 

7.1 Nio kappseglingar är planerade. Det finns ingen reservdag så  
vid inställda seglingar kan antalet bli lägre.  

 
7.2  Tävlingen genomförs som bankappsegling i rak serie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. Kappseglingsområde och bana 
 

8.1 Kappseglingarna genomförs på fjärden Blacken i Mälaren 

 
 
 
 
 

8.2 Banan är en kryss-länsbana. 
 
 
 
9. Protester och straff 
 
9.1 KSR appendix T1 

 
 
10. Poängberäkning 
 
10.1 KSR A5.3 gäller. 

 
 
10.2 Kappseglingskommittén gör inga ändringar av resultat 24 timmar efter 

den sista kappseglingen enligt de villkor som framgår av KSR 90.3e. 
 

10.3 KSR A2.1 ändras så att vid tre eller färre genomförda kappseglingar 
räknas samtliga och vid fler än tre genomförda kappseglingar får en 
räknas bort. 
 

10.4 Minst tre kappseglingar ska genomföras för att tävlingen ska räknas som  
mästerskap. 
 

 
 
 



11. Priser 
 

11.1 Ett pris delas ut för var påbörjat femtal startande båtar. 
 
11.2 För utdelning av mästerskapstecken tillämpas SSF:s Tävlingsreglemente 

2022, kapitel 8 Mästerskap. 
 

11.3 Vinnaren av svenskt mästerskap är inbjuden till tävlingen Seglingens 
Mästare enligt de villkor som framgår av den tävlingens inbjudan. 
Anmälan till Seglingens Mästare ska göras i Sailarena senast 14 dagar 
efter att det svenska mästerskapet har genomförts. 

  
 
 
Datum: 2022-03-25 
 
  



Bilaga till inbjudan 
 
Platsen: 
Bubbholmen i västra Mälaren 
Söker ni på tex Google maps så hittar man info på ”Bubbholmarna”. 
Inseglingsanvisning och bilväg till Bubben finns på Svearnas hemsida. 
 
Hamn: 
Hamnplatser finns reserverade till alla tävlande båtar, ingår i deltagaravgiften. 
 
Service: 
Dusch och toalett finns tillgängliga i SS Svearnas servicehus. Vedeldad bastu 
finns på ön. 
Dricksvatten medtages av respektive båt för eget behov.  En mindre mängd 
kommer att forslas dit som komplettering för båtarnas medhavda. 
Plats för semesterutrusning ur lättade båtar finns nära bryggorna och även 
under tak.  
 
Boende, parkering och hur man hittar till Bubben landvägen: 
Plats finns för tenderbåtar för de som inte vill bo i Smaragden. Det finns fina 
gräsytor nära bryggorna för tältning. 
Vill man bo på annat sätt så kan man ro över till fastlandet på några minuter 
(roddbåt finns) och ta bil därifrån. 
Parkering kommer att ordnas för de som behöver ställa bil på landsidan. 
  

 
 
 
Sjösättning: 
Det finns flera platser för de som behöver sjösätta efter landtransport. 
Gäddeholm är den närmaste platsen (ca 8 Nm) från Bubben. Här finns 
kommunal sjösättningskaj och mastkran men ingen kran för båtlyft. 
Mälarparken (ca 10 Nm) från Bubben i Västerås har också kommunal 
sjösättningskaj och mastkran men ingen kran för båtlyft. 



 
De kommersiella aktörerna Pir 28, Gullbergs Marina och Västerås förenade 
båtklubbar(VFB)  (drygt 10 Nm från Bubben) har möjlighet att lägga i båtar. 
Mastkran finns i närheten av alla dessa. Det är ju semestertider så boka i tid.  
 
Behöver någon en tillfällig båtplats före eller efter SM så hör av er till SWE 196  
Anders Grinneby 0705542575 så gör vi vad vi kan för att hitta en lösning. 
 
Kvällsaktiviteter 
After sail med grillning (hamburgare, korv och dryck till försäljning) 
Prisutdelning med spikar och krokar 
Tävling mellan öst, väst och Mälaren mm 
Musikunderhållning 
Regattamiddag lördag kväll 
 
 
 
 
 
För ytterligare info: 
Smaragdförbundets hemsida 
Köpings Seglarklubbs hemsida 
Skidbladner, Anders Pettersson SWE 49, 0705154992 
GUL, Anders Grinneby SWE 196, 0705542575 
 


