SM i Optimistjolle 2020
PRESENTATION AV LANDBAS NR. 5

Saltsjöbadens Båtklubb
WGS84
59°17'18.7"N
18°17'52.4"E
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Till Landbasrepresentanten:

Stort tack för att du ställer upp som vår kontaktperson på landbasen under SM i optimistjolle 28 – 30 augusti. Som du vet innebär rådande pandemi och
restriktioner för begränsning av smittspridning stora utmaningar för arrangemang av seglingstävlingar med många deltagare. Seglingssuget är emellertid
stort och vi är mycket glada för att med din hjälp kunna genomföra ett SM för barnen på ett ansvarsfullt sätt givet omständigheterna. För att uppfylla
gällande regler och Folkhälsomyndighetens rekommendationer har vi delat upp deltagarna och medföljande stödpersoner (föräldrar och coacher) på ett
antal separerade landbaser, i syfte att inte fler än 50 personer samtidigt skall vistas på respektive bas. Vi tillåter endast en stödperson per deltagare och
därutöver maximalt en coach per sex seglare.
Som vår kontaktperson på landbasen kommer du att vara guide för deltagarna och medföljande stödpersoner rörande praktikaliteter på landbasen, och
agera länk mellan tävlingsledningen och deltagarna på basen. Vi kommer inte att ha någon fysisk anslagstavla under tävlingen utan publicerar all
information på en elektronisk anslagstavla som deltagare och stödpersoner har tillgång till via Sailarena/KSSS hemsida. Det kan dock förväntas att du får
frågor kring tävlingen, särskilt om vädret medför att vi tvingas skjuta upp och hålla deltagarna kvar på land.
Landbasområdet kommer att vara tydligt avgränsat med skyltar och band. Det är viktigt att notera att markägarna generöst har lånat ut sitt område till
KSSS och att alla deltagare och stödpersoner respekterar god ordning, renhållning och gott uppförande gentemot övrig omgivning. I händelse av problem
i det avseendet ber vi dig kontakta Race Office så att KSSS kan föra en dialog med den berörda klubbens representanter.

Vi kommer inte att tillämpa ett formellt ”sign in/sign out” förfarande under tävlingen som kan resultera i poängtillägg för deltagarna. Vi vill dock ändå
veta om någon deltagare stannar på land och att alla som seglat återkommer till landbasen efter dagens seglingar. Du kommer därför att få en lista på
seglare som är registrerade på landbasen och vi ber dig att rapportera till Race Office innan dagens första start om någon seglare stannar på land samt
återigen rapportera till Race Office så snart samtliga seglare har återvänt till landbasen vid seglingsdagens slut. Detta fyller dels en säkerhetsfunktion, dels
ger det tävlingsledningen information om vilka deltagare som vistas på tävlingsområdet. Tag gärna hjälp av representanter från övriga klubbar på
landbasen med detta.
Landbasen öppnar kl 10.00 fredag 28 augusti och stänger på söndag kväll 30 augusti. På följande sidor finner du praktisk information om landbasen. Vid
eventuella frågor innan och under tävlingen är du välkommen att kontakta någon av nedan representanter för KSSS:
Joakim Norlén, Race Office KSSS, tel. 08 - 55616685
Fredrik Liljegren, tävlingsledare SM, tel. 076 – 7979880
Martin Wigforss, säkerhetsansvarig, tel. 076 - 1121953
Återigen, stort tack för att du ställer upp för ungdomsseglingen!

Bästa hälsningar,
Joakim Norlén, Kappseglingsansvarig KSSS
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Din landbas i detalj: Saltsjöbadens Båtklubb, Pålnäsviken
• Klubbar på landbasen: Långedrag och Kullavik (drygt 20 seglare)
• KSSS har en representant på plats fredag kl 10.00 – 13.00 och på söndag efter seglingarna
• Landbasrepresentant: Björn Zetterström, LdSS
• Toaletter: SBKs toaletter i röda boden (kod lämnas ut av landbasrepresentanten)

• El: Finns uttag på trailerparkeringen
• Färskvatten: Flera slangar längs bryggan
• Sopor: Skall slängas i anvisad soptunna
• Bilar parkeras på den stora grusplanen invid trailerparkeringen (ingen avgift). Tänk på att parkera så
att ni inte begränsar framkomligheten för ägare av de få båtar som står på land, eller till
trailerparkeringen.
• Båttrailer parkeras på anvisad plats på den stora grusplanen
• Två ramper för sjösättning av följebåtar (använd primärt ramp 1, se skiss nästa sida)

• Följebåtar förtöjs på av KSSS anvisade platser hos båtklubben
• Jollar ställs upp inom särskilt avgränsat område
• Jollar sjösätts på slipen vid grusparkeringen
• Max 5 knop i Pålnäsviken måste respekteras!
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Trailerparkering

Bilparkering

Toaletter, dusch och vatten

Sjösättningsramp 1
Uppställning av jollar

Sjösättningsramp 2

Längs den här bryggan och
vid sjösättningsrampen finns
färskvatten
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Läng den här bryggan kan
följebåtar förtöjas

Åskådare,
stödpersoner
och faciliteter

• Endast registrerade stödpersoner (anhöriga och
coacher) skall ges tillträde till landbasen
• Vi uppmanar anhöriga som inte är registrerade
som stödpersoner att inte vistas på vattnet i
anslutning till seglingarna
• Inga omklädningsrum på landbasen, deltagarna
byter om där de bor
• Inget café eller förtäring erbjuds på landbasen
• Baggensfjärdens omnejd erbjuder utmärkta
promenadstråk och utsiktsplatser som inte
kräver access till landbaserna
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