
Rorsmansdeklaration 606 SM. 12–14 Aug. 2022 

Rorsmansdeklarationen inlämnas i samband med ankomstanmälan/registrering  
och min underskrift bekräftar att nedanstående överensstämmer med fakta.  

Segelnummer: ___________________________  Skrovnummer: ___________________________  

Rorsmans namn: _________________________  

Crew 1: _________________________________  Crew 2: _________________________________ 

Jag godkänner och bekräftar följande:  

[    ]  Båten har giltigt mätbrev inkl. giltigt flytprov. 

[    ]  Båten har giltig ansvarsförsäkring. 

[    ]  Alla ombord är medlem i 606 förbundet och har betalat medlemsavgiften. (gäller ej utländska deltagare) 

[    ]  Ansvarig ombord har Svenska Seglarförbundets tävlingslicens (gäller ej utländska deltagare) 

[    ]  Jag är medveten om att stickprovskontroll av båt och utrustning kan utföras under tävlingarna 

[    ]  Jag samtycker till att mina personuppgifter inklusive bilder får användas för  
         deltagarredovisning och resultat samt nyhetspublicering från seglingen.  
 

Rorsmans underskrift ______________________________  Datum: _________________________  

Tel nr. under regattan ______________________________   

Ingen utrustning får bytas ut under pågående tävling utan (skriftlig) tillåtelse av kappseglingskommittén. 
Brott mot detta kan leda till diskvalificering. 

Signering av tävlingsfunktionär att säkerhetsutrustning enligt nedan lista är kontrollerad och godkänd. 

_________________________________________________ 

Säkerhetsutrustning enlig 606-föreskrifter. 

I. Två hinkar, vardera med minst 8 liters volym, på ett betryggande sätt fastsatta i båten 
II. Ett flytplagg med en flytkraft om minst 50 N för varje besättningsmedlem. CE-märkta 

uppblåsbara flytvästar också tillåtna.  
III. Ett ankare som väger minst 3,5 kg och minst 20 meter lina med min. diameter 8 mm. Ankarlinan 

får ej användas för något annat ändamål vid segling. Ankare och lina får ej förvaras i en flyttank.  
IV. Båt utan dubbelbotten ska medföra två plywooddurkar, minst 10 mm tjocka, vägande 

sammanlagt mellan 8 och 15 kg. Durkarna ska vid kappsegling ligga på sin avsedda plats. 
V. En flytande bogserlina, minst 10 m lång och minst 8 mm diameter. Bogserlinan ska vara fastsätt i 

båten och åtkomlig utan att öppna några inspektionsluckor. Ankarlinan utgör inte bogserlina. 
Bogserlinan får ej användas för något annat ändamål vid segling.  

VI. En paddel, minst 1300 mm lång och med minst 0,063 m2 bladyta.     
 

 

 


