INNBYDELSE
Velkommen til
Askøy Seilforening!
For
gang har Askøy Seilforening
gleden av å invitere til doublehandedregatta i et spennende og utfordrende
farvann på vestlandskysten.
Tilsammen har flere hundre seilere
deltatt i de årene regattaen har vært
arrangert, og vi håper at mange lokale,
nasjonale og kanskje internasjonale
båter vil sette kursen til Askøy for å
delta i årets jubileumsregatta.

Hva vil seilerne?
Askøy Seilforening gjennomførte nylig
en spørreundersøkelse for å avdekke
seilernes ønsker, meninger og behov i
forbindelse med jubileumsregattaen.
Responsen og tilbakemeldingene var
stor og ca. 50% av de tilsendte
respondenter svarte på
undersøkelsen. På dette grunnlaget
legger vi nå opp arrangementet i 2014.

Blant de viktigste konklusjonene var:
 Det var et stort ønske om
skikkelig tracking.
 SEILmagasinets tjenester på
nett ble verdsatt.
 SEILmagasinets oppfølging før
og etter fikk gode karakterer.
 Forskjellen mellom de som ville
sydover og de som ville seile
nordover var ikke stor, men
likevel med et flertall for seiling
nordover.
 Det var ønskelig med forskjellig
løp slik at total seiltid for store
og små båter blir mere utjevnet.

Single og double.
Nytt av året er at vi åpner for de som
vil seile singlehanded. Vi har stor tro
på at det er mange lokale seilere som
vil vurdere å delta.

Løp for singlehanded.
Singlehanded-båtene vil seile i
Hjeltefjorden fra Hjelteskjæret i syd, til
området rundt Fedje i nord. Vi vil tune

inn banen slik at regattaen vil vare
rundt 10 timer.
For at seilerne skal slippe å ta en dag
fri fra jobben, vil start være lørdag
morgen 24. mai. Dette
starttidspunktet vil medvirke til at
begge klassene vil gå i mål på
«samme tidspunkt».
Dette fører i også til at vi forhåpentlig
kan gjennomføre premieutdeling
samlet for alle klassene.

tauverk og kroker til 20% rabatt hos
Seilmakeren.

Båtplass før og etter regattaen
Trenger du plass til båten din før
og/eller etter regattaen, kan du ligge i
foreningen, en uke før og etter, uten
betaling.

Pokal for singlehanded.
Løpet blir lagt i smult/trygt farvann i
Hjeltefjorden, og kun dersom været
tillater det, runder løpet ned i
Fensfjorden. Endelig bane vil bli
tilpasset værmeldingene.

Løp for Double-handed:
Doublehanded starter fredag
formiddag 23. mai. Seilasen går fra
området utenfor Askøy Seilforening og
nordover med nordligste punkt i
området rundt Florø, og har
maksimaltid søndag ettermiddag.

«God butikk» for deg!
Vi har inngått
sponsoravtale med
Seilmaker Iversen
og LIROS ROPES.
Dette er sponsoravtalen som gir
seilerne hele gevinsten.
Seilmakeren i samarbeid med LIROS
ROPES, gir alle påmeldte tilbud om

Team Bergen setter opp en
vandrepokal for singlehandedklassene i Askøy Shorthanded Race
og Bergen Singlehanded. Den beste
båten sammenlagt på de to
singlehanded-regattaene inngår i
premieringen. Statuttene for denne
vandrepokalen er under utarbeidelse
og vil bli kunngjort her på regattaens
hjemmeside.

Disse reglene gjelder.






ORC’s sikkerhetsbestemmelser
CAT 3 gjelder
Nor Rating-sertifikat minimum
0,847
Kapteinen må være fylt 18,
mannskap minimum 16 år.
VHF, med en om bord med
VHF-sertifikat.
Minimum 2 mobiltelefoner om
bord.

Kunngjøring og seilingsbestemmelser
kommer om kort tid på denne siden.

