
 
 

Seglingsföreskrifter 
 
Klubbmästerskap Lommabuktens seglarklubb 
 
 
Datum: 17/9 2022  
 
Plats: Lomma 
 
Båtklass: SRS och Snipe 
 
Arrangör: Lommabuktens seglarklubb 
 
 
1. Regler 
 
1.1 Kappseglingen genomförs utan domare. Eventuella brott mot 

kappseglingsreglerna uppmanas att undvikas. Om så sker bör straffet tas 
på banan, oftast en svängsstraff (en stagvändning och en gipp i en följd, 
eller tvärtom) för att undvika diskussionerna vid Aftersailen. 

 
 
2. Ändringar i seglingsföreskrifterna 
 
2.1 Ändringar i seglingsföreskrifterna anslås på den officiella anslagstavlan 

på utsidan av klubbhuset senast kl 09:30 samma dag som de träder i 
kraft. 
 

 
2.2 Ändringar i tidsprogrammet anslås senast kl 20:00 dagen innan de träder 

i kraft. 
 

 
3. Signaler visade på land 
 
3.1 Alla signaler visas på land från tornet på kajen.. 

 
3.2 När flagga AP visas i land ersätts ”en minut” i kappseglingssignaler med 

”tidigast 60 minuter”. 
 

 
4. Starten 
 
4.1  
 Ordning för start: 
 Snipe – Klassflaggan är en LBS-flagga 
 SRS klass 1 (SRS under 0,938) – Klassflaggan är signalflagga 1. 
 SRS klass 2 (SRS 0,938 och högre) – Klassflaggan är signalflagga 2. 
  



 
 5 minuter mellan varje start. 
 
 
 
4.2 KSR 26 ändras enligt följande: 

 

Minuter före 
startsignalen 

Flagga Ljud Betydelse 

Minst 10 före 
start 

Röd eller grön flagga Ja Anger om det är 
babords- eller 
styrbordsrundning 

5 Sifferflagga 5 visas. 
Klassflagga och I, U eller 
svart 

Ja Varningssignal 

4 Sifferflagga 5 tas ner och 
sifferflaggor 4 visas. 

Ja Förberedelsesignal 

1 Sifferflagga 4 tas ner och 
sifferflagga 1 visas. 

Ja Sista minuten 

0 Alla flaggor tas ner Ja Startsignal 

 
4.4 En båt som startar mer än fem minuter efter startsignalen räknas som 

inte startande (DNS). 
 
5. Banan 
 
5.1 Startlinjen är mellan två röd/orange bojar, antingen norra eller södra 

startlinjen enligt nedan.  
 
5.2 Banan för kölbåtar är en triangelbana med avslutande kryss/länsbana 

som seglas enligt nedanstående bilder.  
 
 Bojarnas ungefärliga placering: 
  
 LBS boj norra startlinjen         N 55.40,61 E 13.03,01 
 
 LBS boj södra startlinjen        N 55.40,42 E 13.03,17 
 
 LBS boj NV ”Habo”                 N 55.41,01 E 13.01,39 
 
 LBS boj SV ”Spillepengen”       N 55.39,90 E 13.01,31 
  
 



 

 
 
 

 
 

 Snipe seglar en kortare bana med samma startlinje som övriga. 
Observera att målgången är annorlunda vid grön bana (samma som en 
torsdagssegling). 

 
 



 

 
 

 
 
5.3 Mållinjen är mellan två röd/orange bojar: 

 Målgång röd bana Målgång grön bana 

Kölbåtar Södra linjen Södra linje 

Snipe Södra linjen Norra linjen 

 
 



 
5.5 Maximitid för första båt i mål är 2 timmar. 
 
5.6 En båt som inte går i mål inom 30 minuter efter att första båt har gått i 

mål räknas som inte ha gått i mål (DNF). Detta ändrar KSR 35. 
 
 
6. Protester och ansökningar om förhandling 
 
6.1 Eftersom Klubbmästerskapet genomförs utan domare kommer eventuella 

protester inte att hanteras. Seglare uppmanas att ta eventuellt straff 
under kappseglingen. 

 
 
Datum: Lomma 30/8 - 2022 
 
Tävlingskommitté 
Leif Olsson 
Per Kroon 


