Nordisk Skutträff i Lysekil 27-30 juni 2019
Härmed bjuder Föreningen Västkustskutorna tillsammans med Maritimt i
Väst och Lysekils kommun in till ”Nordisk Skutträff 2019” i Lysekil.
Vi välkomnar alla traditionella seglande fartyg från de nordiska länderna
att delta i arrangemanget med trevliga seglingar i vattnen utanför Lysekil
under några dagar.
Arrangemanget riktar sig till föreningsägda och privata fartyg med
ungdomar upp till 100 år ombord.
Program:
26 juni, onsdag
-

Samling inför 12-timmarssegling. De som kan samlas i Getvikssund, Skaftö. Det är
möjligt för fartyg från Danmark och Norge att samlas på andra platser och starta 12timmarsseglingen därifrån.

27 juni, torsdag
-

06.00 Start 12-timmarssegling enligt Svenska Kryssarklubbens upplägg. Vi startar från
överenskomna platser och seglar under 12 timmar. (mer info kommer senare)

-

18.00 ankommer skutorna till Lysekil efter en 12-timmars segling.

28 juni, fredag
-

08.00 Skepparmöte

-

10.00-16.00 Seglingar utanför Lysekil, beroende på väder seglas 1 eller 2 seglingar.
Detaljerad information lämnas inför seglingarna.

-

16-20 aktiviteter i hamnen. Program presenteras senare.

-

19.00 Middag

29 juni, lördag
-

08.00 Skepparmöte

-

10.00-16.00 Seglingar utanför Lysekil, beroende på väder seglas 1 eller 2 seglingar.
Detaljerad information lämnas inför seglingarna.

-

16-20 aktiviteter i hamnen. Program presenteras senare.

-

18.30 Parad genom Lysekil för besättningarna. Avslutas med en prisutdelning till
fartygen.

-

19.00 Middag

30 juni, söndag
-

11.00 Gemensam avgång. Tack och hej!

Seglingarna
Seglingarna sker enligt sjövägsreglerna och gott sjömanskap.

Vi kommer tillämpa ett handikappsystem, åtminstone i de mindre klasserna.
Banorna ligger i området utanför Lysekil och har längden 10-25 nm.
Seglingarna kommer att kunna följas från land och det kommer även att arrangeras turer med
fartyg så att besökare kan följa seglingarna på nära håll.
Deltagarna kommer preliminärt delas in i följande klasser:
Klass A: 3-mastskonare
Klass B: Gaffelriggade fartyg över 20m lod.
Klass C: Gaffelriggade fartyg 15-20m lod.
Klass C: Gaffelriggade fartyg under 15m lod.
Klass D: Bermudariggade fartyg.
Eventuellt kommer en mindre klass införas vid stort deltagarantal.
Fartygen
Traditionella fartyg är välkomna.
Arrangemanget är inte öppet för fartyg med delat lateralplan.
Arrangören för Nordisk Skutträff kan godkänna eller neka fartyg som är ”tveksamma”.
Skepparen är ansvarig för att fartyget är sjödugligt och har rätt utrustning för denna typ av
segling.
Fartyget skall ha fungerande VHF ombord.
Alla fartyg skall minst ha en ansvarsförsäkring.
Spinnakerliknande segel är ej tillåtna.

Hamnen
Skutorna kommer att ligga förtöjda i Södra hamnen i Lysekil.
På kajen i Södra hamnen kommer det finnas många olika organisationer och föreningar som
visar upp sin verksamhet.
Det kommer finnas el och vatten tillgängligt.
Havets hus och Vikarvets museum har öppet under Nordisk Skutträff.
Nordisk Skutträff är ett projekt i samverkansplattformen Prisma Västra Götaland.
Arrangörer: Föreningen Västkustskutorna, Maritimt i väst och Lysekils kommun.

Anmälan
Anmälan görs via email till ulf@gulaudden.se och nordisk-skuttraff@vastkustskutorna.se
Sänd information om fartygets namn, antal ombord och följande data:
-

Förtöjningslängd

-

Bredd

-

Djupgående

-

Vilken typ av elanslutning
(Vi kommer sända ut ett schema som skall fyllas i med ytterligare data för de klasser
som handikapp skall tillämpas)

Anmälningsavgift:
Före 1:a Mars

Under 15m skrovlängd: 500 SEK, Över 15m .: 1000 SEK

Efter 1:a Mars

Under 15m skrovlängd: 750 SEK, Över 15m: 1500 SEK

Anmälan före 1:a maj.
(Kostnaden för middagarna återkommer vi med)
Betala till: Bankgiro 897-8223 Föreningen Västkustskutorna
IBAN nummer: SE75 8000 0835 6807 4663 9996
BIC: SWEDSESS

------------------------------------------------------------------------------VARMT VÄLKOMNA att bidra till att göra arrangemanget till en succe.
Ulf Sandström

Tommy Andersson

Föreningen Västkustskutorna

Maritimt i Väst

