
 

Kunngjøring 
ASKØY RUNDT 2015 

 

Askøy Seilforening har gleden av å invitere til Askøy Rundt for 
37. gang, men denne gangen med en ny vri. 

 

Askøy Seilforening inviterer til den tradisjonsrike regattaen Askøy Rundt som 
arrangeres lørdag 15. august for 37. gang. Nytt av året er at Askøy Rundt seiles 
over 1 dag og ender på Askøy Seilsportssenter der vi har premieutdeling og 
seilerfest etter regattaen. 
 

Løpet: 

Starten går lørdag 15. august øst av Askøy ved Askeneset og første varselsignal 
vil bli gitt kl.10.55. Det seiles Nordover Herdlefjorden og sørover Hjeltefjorden 
med målgang vest for Ramsøy. 
 

Regler: 

 Regattaen vil være underlagt "reglene" slik de er definert i 
Kappseilingsreglene, herunder gjeldene NOR Rating Regler. 

 Handikapsystemet NOR Rating benyttes og korrigert tid regnes etter tid på 
tid metoden. 

 ORC's sikkerhetsbestemmelser, kategori 6. 

 NSF's reklameregler. 
 
 
 
 



 
Påmelding: 
Påmelding skjer på www.seilmagasinet.no (klikk her)og startkontingent  
kr. 300.- betales med Visa eller Mastercard ved påmelding. 
 

Regattakontor: 

Regattakontor er i klubbhuset på Askøy Seilsportsenter, og dette vil være 
åpent regattadagen fra kl. 0800 til 0900, og etter at båtene kommer i mål.  
 
 

Klasser: 
Det skal seiles i følgende klasser (med forbehold om sammenslåing av klasser) 

 Express 

 Turklasse 

 Nor Rating  

 Nor Rating uten spinnaker 

 Nor Rating Doublehanded 
 
Dersom det blir mindre enn 3 båter i Ekspress-klassen seiler båtene i klassen 
med laveste NOR Rating. 
Hvis en båt mangler gyldig målebrev blir den plassert i Turklassen. 
 

Seilingsbestemmelser: 

Seilingsbestemmelsene vil du finne på regattaens hjemmeside senest 10. 
august. Papirkopi vil også bli lagt ut på regattakontoret på Askøy 
Seilsportssenter, men vil ikke bli delt ut i startområdet. 
 
Premiering: 
Det blir premiering til en tredjedel av startende båter i hver klasse, og i tillegg 
oppsatte vandrepokaler. 
 

Seilerfest: 

Seilerfest med moro for liten og for stor. Seilforeningen stiller med varme 
griller når båtene kommer inn, for de som vil grille. 
 

For deltakere som trenger havneplass fra fredag til søndag tilbyr Askøy 
Seilforening gratis havneplass på Seilsportssenteret. 
 

Spørsmål knyttet til Arrangementet kan rettes til: 
Finn Espeseth, mobil 918 48 527 

http://www.seilmagasinet.no/
http://www.sailracesystem.no/regatta?regatta=2027&act=paameld

