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Norgesmesterskap Andunge (Åpent) 

4. - 6. september 2015 

Asker Seilforening 

Blakstad bryggevei 9, Asker 

 

KUNNGJØRING 

 
Påmeldingsfrist: onsdag 26 august  

 

Asker Seilforening har  gleden av å invitere til Åpent Norgesmesterskap for Andunge.  

Asker Seilforening holder til på Blakstadtangen i Asker, der vi har brygge og klubbhus med garderobe, dusj m.m. 

Rett utenfor ligger regattabanene. 

 

1 REGLER 

1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene. 

1.2 NSFs regler for arrangement av Norgesmesterskap vil gjelde. 

1.3 NSFs og NIFs generelle bestemmelser for barneidrett, lisens, reklame, doping og rett til å delta 

gjelder for stevnet. 

1.4 Klassereglene for Andunge vil gjelde. 

 

2 REKLAME 

2.1 Reklame tillates i tråd med vedtak gjort for klassen og i NSFs regler for arrangørreklame. 

2.2 Båter kan bli pålagt å vise reklame valgt og levert av den organiserende myndighet. 

 

3 RETT TIL Å DELTA OG PÅMELDING 

3.1 Regattaen er åpen for alle Andunger som oppfyller kravet til deltagelse i henhold til respektive 

klasseregler og «Regler for arrangement an Norgesmesterskap, gjeldene fra 1. januar 2015» (se 

NSF hjemmeside: seiling.no/Regattaseiling/ MN)”. Mesterskapet er åpent for utenlandsk deltagel-

se. 

3.2 Båter som har rett til å delta skal påmeldes på Seilmagasinets påmeldingssystem 

innen 26 august:  http://www.sailracesystem.no/regatta?regatta=2045 

 

3.3 Startkontingenten er kr.600,- og betales samtidig ved påmeldingen. 

Ved for sen påmelding påløper kr. 200,- i ekstragebyr. Ved problem med påmelding via internett 

kontaktes kontaktpersonene, ref pkt. 15. 

 

http://www.sailracesystem.no/regatta?regatta=2045
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3.3 For at en båt skal kunne konkurrere om NM-tittel og tilhørende medaljer, må både skipper og 

mannskap være norske statsborgere eller ha bodd i Norge de siste 6 måneder. De må være med-

lemmer av seilforeninger tilsluttet NSF. 

3.4 Skipper og mannskapet på utenlandske båter må være medlemmer av tilsvarende seilforeninger i 

sine hjemland. Ved utenlandsk deltagelse utarbeides to resultatlister; En totalliste, hvor stevnets 

vinner er den som vinner på poeng – og en liste nummer to med bare de norske båtene. Norgesmes-

terskapet avgjøres og premieres etter den norske resultatlisten. 

 

4 TIDSPROGRAM 

4.1 Registrering:  Fredag 4. september 2015,  fra kl. 14:00 til 16:00 

4.2 Dato for seilasene: 

Fredag 4. september Første varsel kl 17:00 

Lørdag 5. september  Første varsel kl 11:00    

Søndag 6. september  Første varsel kl 11:00   

4.3 Antall seilaser:  10 

4.4 Det vil ikke bli gitt noe varselsignal etter 14:00 søndag. 

 

5 MÅLING 

Ved registrering skal det leveres egenerklæring som bekrefter at klassereglene er tilfredsstilt. Kon-

troll av båter vil bli foretatt. 

 

6 SEILINGSBESTEMMELSER 

Seilingsbestemmelsene er tilgjengelige på Asker Seilforening nettsider 2. september 2015.  

 

7 STEVNETS BELIGGENHET 

7.1 Baneområdet vil være sør/ øst for Børsholmen. 

 

8 LØPENE 

Det vil bli seilt på pølsebane.  

 

9 STRAFFESYSTEM. 

9.1 Regel 44.1 endret slik at totørnstraffen er erstattet med entørnstraff.  

 

10 POENGBEREGNING 

10.1 Lavpoengsystemet vil bli benyttet.  

10.2 Hvis kun 4 seilaser har blitt fullført, vil en båts poeng for serien være dens totale poengsum.  

 

 



 

Kunngjøring OFR-2014-Version: 1.2 

 

3 

 

11 PREMIER 

 Premier vil bli tildelt som følger: NSFs NM-medaljer, gull, sølv, bronse til hvert medlem av beset-

ningen på båtene som blir nr. en, to og tre i NM. 

 I  tillegg gis ca. 1/3 premiering. 

 Klasseklubbene har også diverse vandrepremier som vil bli delt ut. 

 

12 ANSVARSFRASKRIVELSE  

Deltagere i regattaen deltar ene og alene på eget ansvar. Se regel 4, Avgjørelse om å kappseile. Den 

organiserende myndighet vil ikke akseptere noe ansvar for skade materiell eller person eller døds-

fall inntruffet i forbindelse med, før, under eller etter regattaen. 

 

13 FORSIKRING 

Hver deltagende båt skal være forsikret med gyldig ansvarsforsikring. 

 

14 LISENS 

 Alle må løse personlig lisens i h h t NSFs lisensregler: Se 

http://www.seiling.no/index.php/regattaseiling/registrering. Den må fremvises ved registrering. 

 

15 YTTERLIGERE INFORMASJON 

For ytterligere informasjon vennligst kontakt: 

Baneansvarlig, Valborg Stiansen, tlf. 92835087 email: vpstiansen@online.no  

 

http://www.seiling.no/index.php/regattaseiling/registrering
mailto:vpstiansen@online.no
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Følgende praktiske opplysninger er ikke en del av kunngjøringen: 

 

KRAN 

For tilreisende med Andunge på henger er det fri utsetting torsdag/fredag og opp etter regattaen. 

I tillegg vil kranen være tilgjengelig for Andunge for opptak for vasking. Pris for hvert slikt løft vil 

være kr. 250. 

Tid for opptak/utsetting avtales med Gunnar Skallerud tlf. 94 40 19 10. 

 

BÅTPLASSER 

Det planlegges at Andungene får byggeplass på Børsholmen fra onsdag ettermiddag. 

 

NM samling etter lørdagens seilaser 

Klasseklubben ønsker å markere både NM og at Andungen er 70 år, og åpner for at Andunge-

interesserte generelt kan delta på en samlingen på lørdag kveld. Nærmere om tid og sted vil bli 

kunngjort senere. 

 

PARKERING 

Andunge NM arrangeres sammen med Norges Cup for to-manns joller og brett.  

Hengere må parkeres på Aaby går. For øvrig vil parkeringsvakter vil anvise hvor man skal parkere. 
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Takk til Asker Seilforening sine bidragsytere! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 


