
 

 

 

 

 

Klubbmesterskap for NOR rating båter  
 

Kunngjøring 

 

Det er en glede for Nesodden Seilforening /Storbåtutvalget å invitere til 
Klubbmesterskap 03/09- 2016   

 
Vi ønsker å samle båter fra Nesodden Seilforening til en hyggelig dag på fjorden. Mange båter ligger 
andre steder enn på Steilene og har problemer med å være med på Steilene rundt (onsdagsregatta).  
 
Nå har dere en anledning til å møtes og konkurreres.  Her skal det knives i mellom båter fra 
Fagerstrand, Steilene, Kavringen mm ! 
 
Det legges opp til å bli l bli seilt 2 seilaser á ca 1-2 timer. Premieutdeling og festivitas etter seilasene 
 
Seilasen vil seiles på faste merker og bøyer som begrensning av banen. Første seilas vil ha start fra 
båthavna på Fagerstrand og målgang ved Steilene.  Andre seilas vil ha start og målgang på Steilene. 
Seilasen vil være underlagt reglene slik de er definert i kappseilingsreglene. Det seiles etter NOR 
rating systemet og alle deltagende båter må ha gyldig NOR rating bevis for sesongen 2016. Har man 
ikke dette, vil NOR rating tallet bli bestemt av regattakomiteen.  
 
Program: 

 
Skippermøte ved vakthuset på Fagerstrand: Kl 11:00 
Klarsignal første seilas: 11:55 
Prosedyre for 2 seilas avtales på skippermøtet 
Det vil ikke bli startet seilaser etter kl 16:00. 
Premieutdeling: Rett etter målgang 2 seilas på Steilene. 
 
Bane: 
Seilasene går i hovedsak på faste merker, men utlagte merker kan også bli benyttet. Banen blir 
kunngjort på skippermøtet.  
 
Seilingsbestemmelser: 
Legges ut på foreningens hjemmeside og blir delt ut på skippermøtet. 
 
Startavgift: 
Startavgiften er kr. 200.- inkluderer kaffe på debrifingen og fri overnatting på Steilene. 
Påmelding innen 02. september kl 18:00  via: 
 
https://www.deltager.no/participant/arrangement.aspx?id=173782 

 
Premiering: 
1/3 Premiering. Resultatene fra dagens seilaser teller til sammenlagt premiering. Det må 
avvikles/seiles minst 1 seilas til for å få gyldig mesterskap. 
  
Sikkerhet: 
Båtene skal ha gyldig ansvarsforsikring. 
 

https://www.deltager.no/participant/arrangement.aspx?id=173782


 

 
Plass i havna på Fagerstrand: 
Det er mulig å få plass i havna på Fagerstrand for de som vil overnatte fra fredag til lørdag.  Båter som 

planlegges lagt på Fagerstrand oppfordres til å melde dette til rune@diplex.no 
ev. tlf/SMS 900 808 20 ikke senere enn torsdag 1. september. FaBåt vil anvise plass både fredag 
ettermiddag/kveld og i forbindelse med skippermøte lørdag. 
 
Plass i havna på Steilene: 
Deltakende båter får gratis plass i havna på Steilene etter seilasen. 
 
Sosialt samvær: 
I tillegg til å være regatta danner Klubbmesterskapet en sosial ramme for Nesodden Seilforenings 
Storbåt virksomhet. Det vil bli debrifing og resultatservice etter seilasene. Det er gode muligheter for 
litt seilprat og grilling etter seilasene for de som ønsker det. 
 

 
INFORMASJON  

 

 
Regattasjef 
Colin Bevan 
 

 
Tlf 932 28 708 

regatta@nesodden-seilforening.no 
 

 
Rune Holte 

                                              
Tlf 900 80 820 

rune@diplex.no 
 

 

 
Ansvarsfraskrivelse: 
Deltagere i regattaen deltar på eget ansvar. Den organiserende myndighet vil ikke akseptere noe 
ansvar for skade på materiell eller person eller dødsfall inntruffet i forbindelse med, før, under eller 
etter regattaen. 
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