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      Klassinformation  
 

C55-båten som lockar både unga och äldre till kappseglings banorna igen  

 
C55 är kappseglingsklassen som har lyckats att nå ut till en bred skara och nått vo-
lym i Sverige. På 60 talet var det folkbåt, 70-talet IF båt och 606. På 80-90 talet var 
det J24 och Express och därefter kom One-off båtar med segling i udda klasser. Du 
undrar säkert var dessa seglare tog vägen och svaret är ,att en del av dessa hittar 
man nu kappseglande i C55 tillsammans med både unga och något äldre seglare.  

 C55 är klassen där seniorer och ungdomar möts på kappseglingsbanan under lika 
förutsättningar och utan behov av någon respit. På vattnet blir alla jämnåriga men 
erfarenhet brukar betala sig.     

En C55 lever ett dubbelliv, den är ju också en båt som passar att göra dagsturer med 
tack vare sin generösa sittbrunn och höga säkerhet och därför är den också en popu-
lär skolbåt hos många klubbar .  

Sedan några år tillbaka har C55-Klassförbundet satt upp en hög ambition att se till att 
alla båtar är lika och följer klassreglerna. Klassmätmän har utbildats och klassregeln 
har uppdaterats så att seglingarna sker under jämlika förhållanden.  

Vad är så speciellt med C55 segling? 

C55 har många likheter med tex. Lasersegling, en enkel båt men som är mycket 
känslig för trimning av mast och segel för att nå högsta prestanda. Trots detta är det 
ingen skillnad på en ny eller gammal båt, hanteringen är det viktigaste. Fälten är 
stora både lokalt och nationellt, så träning, erfarenhet och många starter ger det 
bästa resultatet. 

Ett par segelmakare har specialiserat sig på klassen och seglen utvecklas fortfa-
rande men främst på en individuell nivå för att hitta rätt design för att balansera höjd 
och fart även på ett tight fleetrace där kraft behövs i manövrerna. 

Den regionala kappseglingen är viktig för klassen. Det skall vara nära till kappsegling 
och Sverige är indelat i tre fleeter, West-, East- samt Syd. 

Fleeten arrangerar sina regional cuper om ca 7 delseglingar, ibland tillsammans med 
andra klasser .  

Dessa kappseglingar kännetecknas av:  
- Närhet < 1 timme till en regional kappsegling 
- En dags evenemang, ingen övernattning 
- Stora fält; Regionalt fleet race ca 10 båtar  
- Många korta delseglingar; tight kappsegling .  

Varje år genomförs dessutom ett SM som i år går i Marstrand i augusti De senaste 
åren har det varit ca 35-45 båtar vilket gör klassen till en av de största svenska köl-



båtsklasserna i Sverige och lockar allt fler etablerade seglare att tävla med egen eller 
klubbens båt.  

 

Vem kappseglar C55? 

Ungdomar: Jolleseglare som söker ett socialt kölbåtsalternativ eller aldrig kom igång 
med de mera fysiska jolleklasserna. Dessa besättningar är normalt 3 man ombord 
och seglar oftast i en lånad klubb-båt. 

 

Kompisarna: Ofta kappseglare som söker ett enkelt tight bankappsegling med en 
kompis eller flickvän. Seglar för det mesta 2 ombord i egen båt. 

 

Bröderna:; I startfälten hittar man många brödrapar som i sin ungdom tävlade i någon 
avancerad jolleklass, men som nu hittar tillbaka till den tiden via C55.  

 

Familjen: Som seglar med sina ungdomar/äkta hälft som ett trevligt gemensamt in-
tresse. Seglar för det mesta 3 ombord i egen båt.  

  

Det är många olika typer av seglare men huvudsyftet är att ha roligt ute på vatt-

net och land med gemensamhet och trevlig stämning.           

 Vad händer 2017: 

C55 säsongen startar i april med Träning . 

Varje fleet brukar ha en träningsdag för att komma igång, 

SM kommer att seglas den 11-13 augusti i Marstrand.  

Säsongen avslutas med Frostbite   December i Marstrand. .    

Du kan vara med redan under 2017 genom att utnyttja klubbåtarna eller köpa  

en egen båt.  

Gå in på C55 förbundets hemsida för mera nyheter. http://www.c55sweden.org/ 

Vi välkomnar dig ut på banan.  

  

 

Kontakta oss:   gbg@boding.se  

 



Kalender 2017 

 

 

 

 

    West East Syd 

Lördag 

 

Restaurangrace 

Hjuvik   

Söndag 2017-04-30 Ljungskile    

Lördag 
2017-05-13  Dalarö Skanör 

Lördag 
2017-05-20 Lerkil   

Onsdag 
2017-05-24  Dalarö  

Lördag 
2017-06-03   Malmö 

Söndag 
2017-06-04 Hjuvik Dalarö  

Onsdag 
2017-06-14  Dalarö  

Lördag 
2017-06-17 Marstrand   

Lördag 2017-07-01 Domsand Domsand Domsand 

Söndag 2017-08-06   Båstad 

Fredag 2017-08-11 SM i Marstrand SM i Marstrand SM i Marstrand 

Lördag 
2017-08-12 SM i Marstrand SM i Marstrand SM i Marstrand 

Söndag 
2017-08-13 SM i Marstrand SM i Marstrand SM i Marstrand 

Lördag 
2017-08-19   Skanör 

Lördag 
2017-09-09 Träslövsläge   Träslövsläge  

Lördag 
2017-09-16   Trelleborg 

Lördag 
2017-10-07 Hjuvik   

Lördag 
2017-10-28   Malmö 

Lördag 
2017-12-02 Frostbite Marstrand Frostbite Marstrand Frostbite Marstrand 

Söndag 2017-12-03 Frostbite Marstrand Frostbite Marstrand Frostbite Marstrand 


