
Inbjudan för Bohusracet 2008 
 
 
Tävling: Bohusracet   

Distanskappsegling för båtar över LYS 1,00. och med endast två 
besättningsmän 

 
Datum: 27-29 juni 2008 
 
Arrangör: Segelsällskapet Viken/Ägir, Uddevalla 
 
 
1. Regler 
 
1.1 Kappseglingarna genomförs enligt reglerna så som de är definierade i 

Kappseglingsreglerna (KSR)  
 
 
2. Villkor för att deltaga 
 
2.1 Den person ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som 

är ansluten till sin nationella myndighet. 
  
2.2 Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad. 
 
2.3 Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att 

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

 
2.4 Deltagande båt skall vara däckad och utrustad för kustnära havssegling. 
  
 
3. Anmälan 
 
3.1 Anmälan ska göras senast 2008-06-10 till Pär Bäck  

på E-mail: Par.back@familjen.com eller telefon 0520-80137 
 
3.2 Anmälan ska innehålla uppgifter om Rorsman, Klubb, Båtyp, Segel nr, 

LYStal och om båten har LYS brev. 
 

Anmälningsavgiften är 150kr och betalas vid ankomstanmälan på 
tävlingsdagen. 

 
4. Registrering och mätkontroll 
 
4.1 Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen tävlingsdagen mellan  

kl. 13:00 och 15:30 
4.2 Mätbrev ska visas upp innan en båt kappseglar. 



Inbjudan för Bohusracet 2008 forts. 
 
 
5. Seglingsföreskrifter 
 
5.1 Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen. 
 
6. Tidsprogram 
 
6.1 Registrering se punkt 4.1 
 Skepparmöte. 15:30 
 Tid för första varningssignal 15:55 
 Prisutdelning sker på klubbens årsmöte i november 
   
7. Genomförande 
 
7.1.1  Det är tillåtet att använda självstyrning men den får ej vara kopplad till 

GPS eller liknade utrustning. 
7.2   Max två mans besättning 
 
8. Kappseglingsområde 
 
8.1 Kappseglingarna är en distanssegling på ca 170M där fyren Hätteberget 

i söder och fyren Tresteinerne (Norge) i norr skall rundas innan 
målgång sker vid Bohus Malmön. Banbeskrivning kommer att anges i 
seglingsföreskriften 

 
8.2 Rundningsmärke 

• Start Rödön Uddevalla 
• Hättebergets fyr syd och väst om 
• Valön (Fjällbacka) Ost om 
• Furholmen (Strömstad) Ost om 
• Tresteinene Norge Nord om Babordrundning 
• Ulholms kalvs kummek Ost om 
• Mjölskärsfyr (Soteskären) Ost om 
• Mål Bohus Malmön (BMBK klubbhus) 

Se bifogad banskiss 
 

9. Startgrupper. 
 

Vid stort deltagarantal kan startfältet delas in flera startgrupper. Max 3.   
Om så blir fallet kommer starterna ske med minuters mellanrum. 

 
12. Priser 
 
12.1 Vandringspris till totalsegraren samt pris till de tre första båtarna 
 
 



13.  Banskiss 
 

Banskiss för Bohusracet 2008 
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