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Välkommen 

 
          Vi hälsar alla seglare varmt välkomna till 110-års Ulvöregatta. 
 
Som klubb känner vi oss oerhört stolta att för 110;e året i rad arrangera en stor och fin 
havs/skärgårdsregatta. Under de senaste åren har vi sett något färre båtar,  
men större besättningskrävande båtar äntrat startlinjen. Sammantaget är antalet utö-
vare ungefär detsamma, detta är ju en utmaning för oss. Vi tror att det finns många 
fler segelbåtar in efter vår kust som kan ”Damma ” av sin gamla båt och delta i en av 
Sveriges äldsta och största kappseglingar. 2018års sommarvärme har nog gett oss alla 
mersmak att komma ut i skärgården. 
Vi hälsar speciellt våra finska och andra långresta vänner välkommen att delta trots 
lång väg att segla. Vår ambition är att detta är en familjevänlig kappsegling med hög 
ambition om regelmässighet. 
 
Om vi alla ”Peppar” våra segelkamrater så kommer vi att nå vårt mål med 110 båtar 
och gör detta till en folkfest i norra Sveriges största regatta. 
Cruising klass som ger dig som är lite ovan chansen att vara med på enklare förhål-
landen. Shorthandedklass är för dig med minimumbesättning. 
 
Vi kommer att ha regattamiddag för ca 250 pers på kajen i tält, Aftersail,  
Whiskeyprovning på Höga Kusten Båten. Band som förgyller musikaliskt. Hamn-
fogde som förbestämmer båtplats. Landkul för barnen. Möjlighet för ”Lättning av 
semesterpackning”. 
En Skärgårdsbåt på lördag som tar ”Bryggseglare” ut på havet på Pelle Melinders 
segling. Matchracing med J-70 båt i hamnen.  
Håll koll på vår hemsida och Instagram samt Facebook för uppdatering av regattapro-
gram. 
 
Vi satsar på välkända banor för SRS seglarna inför 2019. Bansträckningen för SeaSea 
Gnäggen Race, MittMedia Ulföskrinet race, samt Naturkompaniet Pelle Melinders 
Minnessegling är de välkända och uppskattade distansbanor som tidigare seglats på 
Ulvöregattan.  
Norrlandsmästerskapet i Express seglas även i år på Ulvön. 
Anmälan och info finns på ulvoregattan.se 
 
OBS!  Kom ihåg att anmäla er i tid för middagen, begränsat antal platser. Efteråt ges 
möjlighet till en kvällsrunda på byns krogar och dansställen. För den som är badsugen 
finns det Pool på hotellet att hyra in sig på. 
   
Med seglarhälsningar 
Pär Jansson 
Regattaansvarig Örnsköldsviks Segelsällskap 
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Tävling: ULVÖREGATTAN 2019 med delseglingarna SEASEA Gnäggen Race, 
  MittMedia Ulföskrinet samt NATURKOMPANIET Pelle Melinders 
  Minnessegling.    
  Klasser Flerskrov, SRS 1, SRS 2, Cruising-klass, Express (endast Pelle 
  Melinder)  
 
ULVÖREGATTAN 110 år 
Datum: 11-13 Juli 2019 
 
Arrangör: Örnsköldsviks Segelsällskap 
 
 
1. Regler 
 
1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i 

Kappseglingsreglerna (KSR). 
  
1.2 Övriga handlingar som gäller: Inbjudan, seglingsföreskrifter, SRS-regler och 

klassregler. 
 
1.3 Tävlande ska följa SSF:s licensbestämmelser. Gäller dock ej i Cruising-klassen. 
 
1.4 Alla båtar kan komma att, i enlighet med World Sailing Regulation 20,föra re-

klam vald och tillhandahållen av arrangören.   
 
1.5 En tävlande som lämnat land ska ha på sig personlig flytutrustning. Den här re-

geln gäller inte vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig utrust-
ning eller när den tävlande befinner sig i hamn eller under däck. Våtdräkter och 
torrdräkter är inte personlig flytutrustning. Detta ändrar KSR 40. En båt som bry-
ter mot den här regeln kan varnas eller straffas på det sätt som protestkommittén 
finner lämpligt. 

 
1.6 Tävlingen är öppen för följande klasser: 
 SRS 1, båtar med ett SRS-tal, SRSv-tal, från 0 till och med 0,960. 
 SRS 2, båtar med ett SRS-tal, SRSv-tal, från 0,961 till o med 2,000. 

Flerskrov, oberoende SRS-tal. 
Cruising-klass, båtar som inte har mätbrev eller inte omfattas av SRS-tabellen. 

 Express (Naturkompaniet Pelle Melinders Minnessegling) 
 För att bilda klass erfordras min 5 startande båtar. 
 Uppdelningen mellan SRS 1 och 2 är preliminär. Slutlig indelning framgår av 

seglings-föreskrifterna. 
 Cruising-klassen räknas endast som egen klass och sammanräknas ej i totalregat-

tan med övriga klasser. 
 Alla deltagande båtar som deltar med högst 2 personer i besättningen kommer 
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 förutom deltagande i resp. klass och totalt, att sammanräknas i en egen resultat-
lista för ”shorthandedbåtar”. 

 
1.7 En båt med ett alternativt SRS/SRSv-tal i SRS-tabellen, SRS-mätbrevet eller 

SRSv-mätbrevet för kappsegling utan undanvindssegel, får anmälas utan sådana 
segel. 

 Detta ska anmälas senast 2019-07-10 kl 21.00. Då Ulvöregattan även består av en 
serie av delseglingar måste anmälan göras med eller utan undanvindssegel i alla 
delseglingar. 

  
1.8 En båt med högst två personers besättning får kappsegla med ett SRS-tal för 

shorthanded kappsegling (SRSs). Shorthanded = max 2 personer i besättningen. 
 Detta skall anmälas senast 2019-07-10 kl 21.00. Då Ulvöregattan även består av 

en serie av delseglingar måste anmälan göras med shorthanded-besättning för alla 
delseglingar. 

 
2. Villkor för att delta 
 
2.1 Den tävlande ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är an-

sluten 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. 

 
3. Anmälan 
 
3.1  Anmälningsavgiften är 450 kr/delsegling Vid anmälan och betalning för ett delta-

gande i alla delseglingar, före 2019-07-05 är avgiften 1100 kr. Avgiften för Norr-
landsmästerskapet i Express är 900 kr. Avgiften för Norrlandsmästerskap i Ex-
press plus Pelle Melinders minnessegling är 1100 kr om betalning görs före 2019-
07-05. Anmälningsavgiften för deltagande i Cruising-klassen är 250:-/deltävling. 

 
 Anmälan sker på  

www.ulvoregattan.se och betalning görs till ÖSS PlusGiro 46 17 16 – 3 eller 
Swish 123 337 27 45 ange skeppare och båtnamn som referens.  Anmälan och be-
talning kan göras fram till 2019-07-05. Visa upp kvitto på gjord betalning vid re-
gistrering på Ulvön. 

 
Efteranmälan med kontant betalning alt Swish kan göras på regattaexpeditionen i 
Ulvöhamn. Avgiften för Totalregattan blir då 1 350 kr. Efteranmälan kan göras 
senast kl 18:00 dagen innan tävlingsdagen. Vid efteranmälan i Cruising-klassen är 
avgiften 300:-/deltävling. Anmälan om deltagande med ett SRS-tal enligt pkt 1.3 
och 1.4 kan dock göras senast 2019-07-10. 
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4. Registrering och besiktningskontroll 
 
4.1 Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast 18.00 dagen före respektive 

delsegling. Första ankomstdagen (onsdag) är dock expeditionen öppen till 21 00. 
  
4.2 Mätbrev ska kunna visas upp innan en båt kappseglar. OBS ! gäller ej deltagare  
 i Cruising-klassen.  
 
4.4 En båt eller utrustning kan när som helst besiktigas avseende överenstämmelse 

med reglerna. 
 
4.5 Skadad eller förlorad utrustning får inte ersättas utan skriftligt tillstånd från kapp-

seglings kommittén. Begäran om det skall göras vid första möjliga tillfälle. 
Gäller ej deltagare i Cruising-klassen. 

 
4.6 En tävlande i en besättning får inte bytas utan skriftligt tillstånd från kappseglings 

kommittén. Gäller ej deltagare i Cruising-klassen. 
 
5. Tidsprogram 
 
5.1 Onsdag 10 juli 2019 

17:00 Regattaexpeditionen öppnar (Expeditionen öppen 17:00-21:00) 
          Anmälan till SeaSea Gnäggen Race senast kl 21 00. 
          Andreas Nordström 070-551 79 19. 
19:00 Invigning Ulvöregatttan 2017. 
21:00 Regattaexpeditionen stänger. 
 
Torsdag 11 juli 2019 
SeaSea Gnäggen Race 
09:00 Regattaexpeditionen öppnar för dagen (Expeditionen öppen kl. 09:00-
10:00 och 17:00-18:00) 
          Anmälan MittMedia Ulföskrinet senast kl 18:00.  
          Andreas Nordström 070-551 79 19. 
10:35 Varningssignal Cruising-klass   
11:05 Varningssignal SRS2 
11:15 Varningssignal SRS1 
11:25 Varningssignal Flerskrov 
 
Distansbana ca 18 nm söder om Ulvöarna. Seglingen är också 1:a delseglingen 
i totalen av Ulvöregattan för SRS klasser och flerskrov som pågår torsdag-lördag. 
 
Ca 19:00 Prisutdelning, dagens seglingar. Alla klasser samt även short- 
handed. 
 

 
Fredag 12 juli 2019 
MittMedia Ulföskrinet 
09:00 Regattaexpeditionen öppnar för dagen (Expeditionen öppen kl. 09:00-     
10:00 och 17:00-18:00) 
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         Anmälan NATURKOMPANIET Pelle Melinders Minnessegling  
         senast kl 18 00. Andreas Nordström 070-551 79 19. 
10:35 Varningssignal Cruising-klass 
11:05 Varningssignal SRS2 
11:15 Varningssignal SRS1 
11:25 Varningssignal Flerskrov 
 
Distansbana ca 18 nm norr om Ulvöarna. Seglingen är också 2:a delseglingen i 
totalen av Ulvöregattan för SRS-klasser och flerskrov som pågår torsdag-
lördag. 
 
Ca 19:00 Prisutdelning, dagens seglingar. Alla klasser samt även short-
handed. 
 
Lördag 13 juli 2019 
NATURKOMPANIET Pelle Melinders Minnessegling 
09:00 Regattaexpeditionen öppnar för dagen (Expeditionen öppen kl. 09:00-
10:00 och 17:00-18:00) 
10:35 Varningssignal Cruising-klass  
11:05 Varningssignal SRS2   
11:15 Varningssignal SRS1 
11:25 Varningssignal Express 
11:35 Varningssignal Flerskrov 
 
Distansbana ca 17nm som seglas runt Ulvöarna med start öster om Åskäret 
med målgång inne i Ulvöhamn. 
Seglingen är också 3:a delseglingen i totalen av Ulvöregattan för SRS-klasser 
och flerskrov som pågår torsdag-lördag. 
 
Ca 18:30 Stora prisutdelningen 
Prislistor för NATURKOMPANIET Pelle Melinders minnessegling Flerskrov, 
SRS1,  SRS2,  Express, Cruising-klass, shorthanded samt totallista exkl Crui-
sing-klass. Prislistor totalsegrare i Ulvöregattan för Flerskrov, SRS1,  SRS2, 
Cruising-klass, shorthanded (SEASEA Gnäggen Race, MittMedia Ulföskrinet 
samt NATUKOMPANIET Pelle Melinders Minnessegling sammanräknat) To-
talsegrare i 
Ulvöregattan sammanlagt, alla delseglingar alla klasser exkl. Cruising-klass 
och Express 
   
 Ca19:30 Regattamiddag  

 
6. Genomförande 
 
6.1 Enligt tidsprogram 
 
7. Kappseglingsområde 
 
7.1 Kappseglingarna genomförs i vattnen runt Ulvöarna 
 
8. Banan 
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8.1 Tävlingarna seglas med distansbanor norr och söder om Ulvöarna enligt seglings-
 föreskrifterna. 
 
9. Protester och straff  
 
9.2 KSR Appendix T1 gäller. 
 
10. Poängberäkning 
 
10.1 Lågpoängsystemet i KSR Appendix A gäller. Samtliga seglingar räknas. 
 
 
11. Priser 
 
11.1 SEASEA Gnäggen Race: Vandringspris till totalsegraren samt plaketter till 3  

första båtarna i resp. klass 
MittMedia Ulfvöskrinet: Vandringspris till totalsegraren och plaketter till 3 
första båtarna i resp. klass. 
NATURKOMPANIET Pelle Melinders minnessegling: Vandringpris till total-
segraren samt plaketter till de 3 första båtarna i resp. klass. 
Ulvöregattan totalt: Vandringspris till totalsegraren och plaketter till första 3 bå-
tarna i resp,klass samt även många nyttopriser. 
Varje klassegrare för resp. tävlingsdag kommer också att erhålla ett pris. 

  
 
Datum: 2019-04-30 


