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SM i Optimistjolle 2020
Baggensfjärden, Stockholm, 28 – 30 augusti

Tävlingen arrangeras av KSSS med flera separerade landbaser i syfte att efterleva gällande 
restriktioner och rekommendationer avseende begränsning av smittspridning (Covid-19)

Bilaga 1 till inbjudan
(prel.)
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Separata
landbaser

• Deltagare och stödpersoner delas upp på sex - åtta 
landbaser som är geografiskt separerade (max 50 
personer får vistas på respektive landbas)

• Ambitionen är att samtliga deltagare på SM från samma 
klubb har samma landbas

• Vardera seglare får anmäla max en stödperson som får 
tillträde till landbasen

• Vardera klubb får anmäla max en coach per sex seglare 
som får tillträde till landbasen

• Båtuppläggning, sjösättning och toalett på varje landbas, 
men inget kafé och inga omklädningsrum

• Sjösättning av följebåtar och uppställning av trailer kan 
ske i närheten av vardera landbas, på anvisad plats

• Inga andra kappseglingar är planerade på Baggen under 
helgen så banområdet för SM kan placeras med god 
access från alla landbaser

• Opti 11 klassen seglar i Hotellviken med nära access från 
Jaktvarvet och KSSS
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Åskådare och
stödpersoner

• Endast registrerade stödpersoner (anhöriga och 
coacher) ges tillträde till respektive landbas

• Vi uppmanar anhöriga till deltagarna som inte 
är registrerade som stödpersoner att inte vistas 
på vattnet i anslutning till seglingarna

• Baggensfjärdens omnejd erbjuder utmärkta 
promenadstråk och utsiktsplatser som inte 
kräver access till landbaserna
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Landbaser

1. KSSS Saltsjöbaden: Två landbaser

• Race office. Vi kommer att tillämpa elektronisk anslagstavla 
och digitala möten så deltagare på andra landbaser behöver 
inte besöka race office förutom i samband med ev
protestförhandling

• KSSS optimistseglare (endast medlemmar) på hamnplan

• KSSS ”Opti 11” seglare (födda 2009 eller senare) får egen bas 
på piren vid KSSS

• Sjösättning och förtöjning av ribbar

2. Jaktvarvet i Hotellviken (bas för Opti 11)

• Opti 11 klassen (exkl KSSS medlemmar)

• Kräver att provisorisk sjösättningsramp anläggs

• Bra hamnplansyta och parkering

• Toaletter, antingen hos varvet eller inhyrd bajamaja

• Ribbar sjösätts vid KSSS men kan förtöja hos Jaktvarvet alternativt 
vid närliggande brygga över natten

WGS84
59°16'42.5"N 18°18'59.6"E

WGS84
59°16'2.7"N 18°18'29.7"E
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Landbaser (forts.)

3. Boo Segelsällskap: Mjölkudden norra Baggen

• Max 25 optimister

• Toaletter

• Bilparkering

• Ej sjösättning av ribbar (men kan förtöjas där över 
natten)

• Ribbar sjösätts hos Lännersta båtklubb alt. Kylsviken en 
vik bort (har trailerparkering), men kan förtöjas vid 
BooSS över natten

4. Boo Båtklubb: norra Baggen

• Max 25 optimister

• Toaletter

• Bilparkering

• Ribbar sjösätts hos Lännersta båtklubb alt. Kylsviken en 
vik bort (har trailerparkering), men kan förtöjas vid Boo 
Båtklubb över natten

WGS84
59°18'47.5"N 18°18'9.2"E

WGS84
59°18'24.7"N 18°17'29.1"E
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Landbaser (forts.)

6. Sune Carlsson Båtvarv: västra Baggen

• Max 25 optimister

• Toaletter

• Bilparkering

• Ribbar sjösätts hos närliggande Saltsjöbadens båtklubb, 
men kan förtöjas hos SC Båtvarv varv över natten

5. Saltsjöbadens båtklubb: västra Baggen

• Max 25 optimister

• Toaletter

• Bilparkering

• Sjösättning av ribbar (kan förtöjas där över 
natten)

• Trailerparkering

WGS84
59°17'18.7"N 18°17'52.4"E

WGS84
59°17'41.9"N 18°17'36.4"E
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Landbaser (forts.)

7. Ringvägens hamn: västra Baggen
• Max 25 optimister

• Inhyrda bajamaja toaletter

• Provisorisk sjösättningsramp anläggs

• Ribbar sjösätts vid Saltsjöbadens Båtklubb, men kan 
förtöjas här över natten

• Bilparkering

WGS84
59°17'1.2"N 18°18'13.6"E



Confidential

Karta över landbaser och banområde

https://kartor.eniro.se/?c=59.301918,18.311119&z=14&q=%22kopiering%22;yp

Koordinaterna för respektive landbasfinner ni i presentationen av landbaserna.

https://kartor.eniro.se/?c=59.301918,18.311119&z=14&q=%22kopiering%22;yp

