Inbjudan

Lions Kanna

26 Augusti 2018

med Distriktsmästerskap

Trosa Båtklubb

Lions
Kanna
firar
30!
Den 26:e augusti i år är det 30:e gången som vi arrangerar vår populära tävling Lions Kanna!

Det hela började 1989 ute på Fågelöfjärden med 24 båtar. Förra året deltog över 30 seglare och tävlingen håller sig som en av de populäraste tävlingarna i Sörmland.
I år hoppas vi på lite extra fest-stämning. Hoppas, skriver jag. I skrivande stund är inte så mycket planerat,
och en hel del hänger ju på hur mycket funktionärer vi lyckas få ihop. Kanske blir det tårta i alla fall.
Distriktsmästerskap är en del som finns i planen, och sanktion är godkänd för diverse klasser.
I planen finns också en träningsdag, dagen innan på lördagen.
På lördagen seglas även kölbåtstävlingen Höstseglingen och kanske är det någon som kör en hel seglingshelg
i Trosa.
En förhoppning är även att lyckas med att bjuda in en del tidigare deltagare. Det är ju en bit över 300 seglare som passerat startlinjen genom åren i Lions Kanna. VM-seglare, OS-seglare och till och med Americas
Cup-seglare.
Som vanligt är tanken att Alla kan vara med! Vi kör Optimist Grön för de mer ovana seglarna med enkla
regler och bana precis utanför bryggan. En brygga som föresten nu även har fått sittplatser.
Övriga klasser seglar på en större bana längre ut. Här kan tänkas att vi förlägger seglingarna till Lagnöviken,
utan sjögräs. Det beror på hur många deltagare det blir, och främst hur vår organisation ser ut.
Laser 4.7 - På begäran har Laser 4.7 lagts till i inbjudan. Men observera att det krävs deltagande från två klubbar i den klassen för att seglarna ska få tillgodoräkna sig poäng i lagtävlingen.
E-jolle - Det är väl ingen som seglar E-jolle längre? Men det finns båtar liggandes ute i klubbarna, och jag har
fått indikationer på att det finns en och annan gammal seglare som kan tänka sig att segla E-jolle på ”Kannan”.
Låna båtar av varandra! Ja, det finns som sagt båtar ute i klubbarna, och det finns seglare som vill segla. Hjälp
till att pussla ihop båtar med seglare.
Jag vill också uppmana de lite äldre seglarna att deltaga. Jollesegling är inte bara en lek för barn.
På 90-talet deltog ofta många ”pappor” i Laser-klassen vilket uppskattades stort bland de yngre seglarna.
I de flesta klasser finns ju inga åldersgränser. Vem blir den första ”mamman” att deltaga på Lions Kanna?
Niklas Qvarnström

Historia
1989 seglades den första Lions Kanna-tävlingen. På den tiden var det Thor Rölvåg som var ordförande i ungdomssektionen. Det var även han som kom med idéer och jobbade mest…
Han hade under en tid funderat på en kappsegling, och det är ju klart, en jolleregatta måste ju alla klubbar ha.
Thors idéer sträckte sig dock lite längre än bara en tävling. Samtidigt hade han lite kontakter med folk inom
Lions, och när Thor där pressenterade idén med lagtävlingen ”Lions Kanna” så dröjde det inte länge föränn
alla parter var överens.
Hösten 1989 deltog 24 seglare från Sörmland och de första segrarna blev Torshälla med bland andra Jeanette
Dagson, Arvid Nordh och Lasse Rännar.
Thor fortsatte dock att jobba minst dygnet runt för att locka seglare till Sörmlands största jolleregatta. Han
ringde runt till klubbar och seglare och bjöd in dem personligen.
Året därpå startade inte mindre än 70 jollar, vilket förmodligen aldrig kommer att slås i en lokal sörmländsk
jolletävling.
Då deltog bland andra Katarina Nyström och Rickard Nilsson från Västerås. Även utlänskt deltagande fanns
på plats genom ett par estländska seglare. Trosa BK tog dock hem segern i kampen om ”Kannan”. Johnny
Isdahl, Maria Rölvåg och Jesper Qvarnström hette ”storseglarna” i Trosa BK det året.
OS-seglaren Josefin Olsson har deltagit i ”Kannan” åtta gånger. Två gånger vann hon, då i klassen E-jolle.
Eddie Klemets deltog fyra gånger, och vann en gång. Förra året deltog han i det svenska laget i Youth Americas Cup.
1991 hade vi ett par Estniska seglare på besök, bland annat Harles Liiv. I sommar är han rorsman på en Estnisk 35-fotare på VM i havskappsegling i Holland.
I början på 2000-talet minskade deltagarantalet, men på senare tid har det åter blivit en stigande trend. Och
detta trots att tävlingen numera inte ingår i Sörmlandscupen, eller Mälardalscupen.
2016 deltog 35 seglare, och då bara
från klubbar längs Sörmlandskusten.

Inbjudan Optimist Grön

Notera att Grön Optimist inte ingår i DM.
1.

Regler
Regler som gäller för tävlingen är ”de gröna reglerna”.
”Gröna regler” finns på tävlingens hemsida: www.lionskanna.se
En tävlande som lämnat land ska ha på sig personlig flytutrustning.

2.

Seglingsföreskrifter
Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen.

3.

Tidsprogram
Program
9:00-10:00
Registrering
10:15		
Tävlingsgenomgång för de gröna seglarna
11:00		
Tidigaste tid för första varningssignal

			
			

Prisutdelning sker så snart som möjligt efter att samtliga klasser fått god tid på 		
sig att segla in, och protesttiden gått ut för stora banan.

Fem seglingar planeras och varje segling beräknas ta ca 20 min.
En längre paus hålls mellan segling två och tre då seglarna hinner i land.
Medtag gärna en enkel matsäck.
4.

Anmälan
Anmälan görs helst på anmälningsformulär på tävlingens hemsida:
www.lionkanna.se
Anmälan kan även ske på mail: lionskanna@trosabatklubb.se
Anmälningsavgift: Vid anmälan OCH betalning senast 20180801: 100:-.
Vid anmälan senast 20180817 är avgiften 200:Vid anmälan efter 20180817 är avgiften 300:Betalning sker helst via Swish på nummer: 123 645 64 87.
Det går även att betala via TBKs bankgiro :5106-0531 och i nödfall kontant på plats.
Glöm inte att meddela vad betalningen gäller typ ”Lions Nisse Andersson” så vår kassör vet
vem som betalt och till vad.

5.

Bana
Bana som seglas är en kryss-läns-bana, två hela varv med start och mål på mitten.
Banområde är så nära land som möjligt.

6.

Poängberäkning
Lågpoängsystemet i KSR Appendix A gäller med den avvikelsen att vid tre eller färre 			
kappseglingar räknas samtliga.

7.

Priser
Medaljer samt nyttopriser till samtliga startande.
Vandringspriset Lions Kanna tilldelas bästa klubb.

Uppdaterad: 20180616
Trosa Båtklubb

		

Vad är Optimist Grön?

Det är naturligtvis svårt att dra några exakta gränser mellan färgerna, men ungefär
så kan man väl säga att ”Gröna seglare” är nybörjare. De som inte seglat och tävlat
så mycket.
Har man seglat enstaka tävlingar i egna klubben och i grannklubbarna så räknas
man som ”Grön”. Blir det fler tävlingar om året utanför klubben, och man deltar på
Distriktsmästerskap och börjar sikta på kvaltävlingar så ska man räknas som ”Blå”.
Är du osäker på vilken ”klass” du ska anmäla dig eller ditt barn till så kolla i första hand med din klubbs tränare/ledare.

Inbjudan övriga klasser
Kappsegling:
		
Klasser: 		

Lions Kanna
Sörmländskt Distriktsmästerskap för klasser med minst fem anmälda.
Optimistjolle, Zoom8, Laser 4.7, Laser Radial, Laser Standard och E-jolle.

Datum:		

20180826

Arrangör:

Trosa Båtklubb

1.
1.1

Regler
Kappseglingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är defini-erade i Kappseglingsreglerna (KSR).

1.2

Andra regler som gäller är denna inbjudan, seglingsföreskrifter samt klassregler.

1.3

Alla båtar kan komma att, i enlighet med World Sailing Regulation 20, föra reklam vald och tillhandahållen av arrangören.

1.4

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 bryter mot den här regeln kan varnas eller
straffas på det sätt som protestkommittén finner lämpligt.

2.
2.1

Villkor för att delta
För att ha rätt att delta i RF:s mästerskapstävlingar skall varje tävlande uppfylla kraven i World Sailing Regulation 19.
Vid DM ska den tävlandes klubb tillhöra distriktet.

2.2

Varje tävlande 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 personska-dor som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter regattan.

2.4

När vattentemperaturen understiger +14ºC ska tävlande ha på sig kläder som ger
gott skydd mot nedkylning i vatten, t.ex. våtdräkt eller torrdräkt.

3.

Anmälan
Anmälan görs helst på anmälningsformulär på tävlingens hemsida: www.lionkanna.se
Anmälan kan även ske på mail: lionskanna@trosabatklubb.se
Anmälningsavgift: Vid anmälan OCH betalning senast 20180801: 200:-.
Vid anmälan senast 20180817 är avgiften 300:Vid anmälan efter 20180817 är avgiften 400:Betalning sker helst via Swish på nummer: 123 645 64 87.
Det går även att betala via TBKs bankgiro :5106-0531 och i nödfall kontant på plats.

Glöm inte att meddela vad betalningen gäller typ ”Lions Nisse Andersson” så vår kassör vet
vem som betalt och till vad.
4.
4.1

Registrering och besiktningskontroll
Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast 20180826 kl. 10:00

4.4

En båt eller utrustning kan när som helst besiktigas avseende överensstämmelse med reglerna. På vattnet kan
kappseglings och/eller tekniska kommittén instruera en båt att omedelbart bege sig till en föreskriven plats för besiktning.

4.5

Skadad eller förlorad utrustning får inte ersättas utan skriftligt tillstånd från kappseglingskommittén.
Begäran om det ska göras till kappseglingskommittén vid första möjliga tillfälle.

5.
5.1

Tidsprogram
Program
9:00-10:00 Registrering
11:00 Tidigaste tid för första varningssignal
Prisutdelning snarast efter protesttidens utgång

5.2

Fyra kappseglingar är planerade

6.
6.1

Genomförande
För att inbjuden klass ska tävla om DM-medaljer krävs minst fem anmälda från klubbar inom Sörmlands distrikt.
DM-klass delas i tjej- respektive kill-klass vid minst fem anmälda vardera.

7.
7.1

Kappseglingsområde
Kappseglingarna genomförs Tureholmsviken/V. Stadsfjärden alternativt Lagnöviken, se karta på senare sida.

8.
8.1

Banan
Banskiss enligt nedan. Alternativt kryss-länsbana.

		Op/Zoom8

Laser/E-jolle

9.
10.1
10.2

Poängberäkning
Lågpoängsystemet i KSR Appendix A gäller med den avvikelsen att vid tre eller färre kappseglingar räknas samtliga.
Minst 2 kappseglingar ska genomföras för att tävlingen ska räknas som mästerskap.

10.3

För beräkning av lagtävlingen Lions Kanna se speciell info på senare sida.

11.
11.1

Priser
Pokaler till de tre bästa i respektive klass.
Vandringspriset Lions Kanna delas ut till bästa klubb.
DM-plaketter till de tre bästa i respektive DM-klass. Dessa delas ut vid SdSFs årsmöte senare i höst.
Stort prisbord med nyttopriser till alla deltagare som personligen närvarar vid prisutdelningen.

12.
a)

Regler för stödpersoner
Stödpersoner ska följa Svenska Seglarförbundets säkerhetskodex..

b)

Stödperson ska sjösätta, förtöja och ta upp sin farkost (coach-båt) enligt anvis-ningar från arrangören.

c)

Stödperson ska följa KSR 1, 2 och 55 samt inte utsätta en tävlande för risk att bryta mot KSR 41.

d)

Under kappsegling får en stödperson inte vara närmare en tävlande än 25 meter, utom när stödpersonen agerar
enligt KSR 1.1.

Uppdaterad: 20180616
Trosa Båtklubb

Övrigt
Säkerhet
Varje deltagande klubb behöver medverka i vår säkerhetsorganisation. Rekomendation: en säkerhetsbåt på 5 startande båtar.
I annat fall samordna med andra klubbar.
OBS! Säkerhetsbåtar skall vara ansvarsförsäkrade.
Sjösättning kan göras på vår trailerramp.
Hitta till Trosa Båtklubb:
Adress: Västra Långgatan 2A
Observera att det pågår Marknad på Trosa Torg. Sväng första höger (mot Västerljung) i rondelen. Följ Nyängsvägen till Smäckbrogatan och tag höger (mot Västerljung). Sedan första vänster på Viktoriagatan (mot V. Hamnplan).
Följ den till V. Långgatan och tag höger. Kör så långt det går så kommer ni till Trosa Båtklubb.
Håll gärna koll på: www.lionskanna.se för infomation och uppdateringar.
Frågor och info: lionskanna@trosabatklubb.se

Notera...

Att vi i inbjudan inte har angivit något rorsmansmöte.
Tanken är att all information som seglarna behöver kommer att ges i samband med registrering,
och på den officiella anslagstavlan.

Hur beräknas Lions Kanna?
Lions Kanna är förutom själva regattan även ett stort vandringspris som tillfaller bästa klubb.
Tanken med klubbtävlingen är dels att få klubbarna att anmäla så många som möjligt. Dels också att få med
de som kanske inte ligger i topp i sina klasser att få vara delaktiga i ett pris.
Hur räknas då poängen för lagtävlingen?
Respektive klubbs fem bästa platssiffror räknas samman från deltagande båtar och inbjudna klasser,
Optimist, Optimist grön, Zoom 8, Laser Std, Laser R, och E-jolle. För eventellt andra tillkommande klasser
krävs deltagande från minst två klubbar för att räknas med i LK-beräkningen. Det senare gäller Laser 4.7.
Ev. delning i tjej- respektive killklass gäller endast DM och inte Lions Kanna.
En klubb som inte har fem deltagare och därmed inte kan få fem resultat får poäng = DNC på resterande
platser. DNC är i det här fallet lika med antalet startande i största klassen+1.
Klubben ska även ha deltagande i minst två klasser för att få räkna fem resultat. Alternativet är max fyra resultat från en och samma klass plus en DNC.
Det kan med andra ord vara bra att ha deltagare i flera klasser, och många deltagare.
För information om boende, evenemang, eller kanske marknaden
den 26 aug, besök trosa.com

https://trosa.com/

Banområde
TBK
Grön bana

Blå bana alt. A

Blå bana alt. B

Angående DM
För att en klass ska räknas som DM-klass så ska det vara minst fem anmälda seglare tävlandes för sörmländska klubbar.
Om det blir minst fem killar och fem tjejer i en DM-klass så räknas dessa var för sig, och tjejerna får egen
klass precis som killarna. Detta gäller dock bara i DM. För Lions Kanna-tävlingen räknar vi tjejer och killar
tillsammans.
Om det deltar seglare från andra distrikt, till exempel Stockholm så räknas dessa in i Lions Kanna-klasserna,
men i DM-klasserna räknas bara de Sörmländska seglarna. Det kan med andra ord bli olika resultatlistor för
Lions Kanna och DM.

Anmäl dig i tid!
Det finns flera anledningar att anmäla sig tidigt. Dels så blir det lättare för oss arrangörer att planera. Priser
och pokaler har en viss leveranstid, och när man måste beställa är det bra att veta vilka klasser som ska ha
priser.
Tidiga anmälningar i vissa klasser kan ju också locka andra att anmäla sig.

Statistik
Antal deltagare totalt:
2017		
31
2016		
35
2015		
32
2014		
34
2013		
26
Rekord		
70 (1990)

Vinnare Lions Kanna:
2017 Nyköpings SS
2016 Nyköpings SS
2015 Oxelösunds SS
2014 Nyköpings SS
2013 Nyköpings SS
2012 Trosa BK

Antal vinster Lions Kanna:
Trosa BK
17
Oxelösunds SS
5
Nyköpings SS
4
Torshälla SS
2

Flest klassegrar:
Kalle Hammarqvist SSSv
5
Christian Harding TrBK
4
Hannes Widoff TrBK/KSSS 4
Per Eriksson SäSS		
4
Felix Brodin TrBK		
3
Petter Eriksson OxSS		
3
Per Enockson			3

Flest starter (år):
Anna Nordin TrBK
Jonas Eilertsen TrBK
Charlotte Nordin TrBK
Johan Ahlgren NySS
Ida Eriksson SäSS
Daniel Ekstrand NySS
Björn Alm TrBK

Flest deltagare totalt:
Trosa BK
Oxelösunds SS
Nyköpings SS
Strängnäs SS
Torshälla SS
Södertälje BS
Oaxens BK

12
10
10
9
9
9
9

89
74
64
30
23
21
9

Vinnare i flest olika klasser:
Hannes Widoff TrBK/KSSS
3
(Op Yngre, Op Äldre, E-jolle)
Per Eriksson SäSS
3
(Op Äldre, E-jolle, Laser R)

www.trosabatklubb.se • www.lionskanna.se • www.facebook.com/lionskanna • lionskanna@trosabatklubb.se

