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Til deltakere i Seilsportligaen 
Vi i Ålesunds Seilforening ønsker dere i samarbeid med Norges Seilforbund og Kongelig Norsk 
Seilforening velkommen til det første kvalifiseringsstevnet til Seilsportligaen 2016.

Registrering
Vedlagt sammen med denne informasjonen ligger et registreringsskjema som skal fylles ut og 
enten
a) send i utfylt tilstand til jon.amtrup@seiling.no
b) ta med i utskrevet versjon og lever inn ved registrering

Overordnet tidprogram
Torsdag 08:00 Regattakontor åpner

12:00 - 19:00 Båter tilgjengelig for trening 

Fredag: 08:00 Regattakontor åpner
09:00 - 13:00 Båter tilgjengelig for trening
13:15 Skippermøte, Nørvevika Båthavn
13:30 Avgang passasjerbåt for deltakere til Gåsholmen
14:00 Første varselsignal
20:00 AfterSail, Ta det Piano, Kipervikgata 1, Ålesund Sentrum

Lørdag: 08:00 Regattakontor åpner
08:00 Morgenmøte deltakere, Nørvevika Båthavn
08:15 Avgang passasjerbåt for deltakere til Gåsholmen
09:00 Første varselsignal
20:00 AfterSail, Ta det Piano, Kipervikgata 1, Ålesund Sentrum

Søndag: 08:00 Regattakontor åpner
08:00 Morgenmøte deltakere, Nørvevika Båthavn
08:15 Avgang passasjerbåt for deltakere til Gåsholmen
09:00 Første varselsignal
ca 16:00 Premieutdeling, Nørvevika Båthavn så snart som mulig 

etter siste flight
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Lokasjoner - Nørvevika Båthavn / Gåsholmen
Utganspunktet for arrangementet vil være foreningens anlegg i Nørvevika Båthavn, 2,5 km øst for 
Ålesund sentrum. Alle deltakere må møte her i henhold til tidsprogram i Kunngjøring og 
Seilingsbestemmelser.

For å sikre at seilasene foregår på et mest mulig optimalt område i forhold til ulike vindretninger, 
samt logistikk ved båtbytte og at seilerne som oppholder seg på land kan følge seilasene best 
mulig, vil foreningens anlegg på Gåsholmen syd i Borgundfjorden bli benyttet som base for 
seilasene.

Dette betyr at de lagene som ikke skal seile første seilas blir fraktet til Gåsholmen med foreningens 
passasjerbåt «Gassen». De som skal seile første seilas hver dag skal seile båtene fra Nørvevika 
Båthavn til Gåsholmen (ca 1 nm), evt slepes dersom lite vind.

På Gåsholmen har foreningen sin seilerhytte, samt at der er dusj, toaletter og kiosk som selger 
baguetter, pølser, kaffe og vann/mineralvann. Seilasene vil foregå så tett inn mot bryggeanlegget 
på holmen som mulig.

Vi vil anbefale alle deltakere å pakke med en bag med det dere måtte ha behov for av ekstra klær 
m.m. Baggene kan oppbevares ombord i passasjerbåten hele dagen. De som skal seile første 
seilas hver dag leverer bager ombord i passasjerbåten før avreise fra Nørvevika Båthavn.

De lagene som seiler siste seilas hver dag skal seile båtene tilbake til Nørvevika Båthavn. Disse 
må sørge for at alt utstyr de ikke har med ombord er pakket i passasjerbåten før båtbytte til siste 
seilas

Sosialt
Vi har av erfaring vært veldig usikre på hvorvidt vi skal stelle istand felles bespisning på After-Sail. 
Av erfaring vet vi at mange vil bare få i seg noe kjapt å spise for deretter gå på hotellet/
campinghytten etter en lang dag på fjorden, andre kan ha matpreferanser som vi ikke klarer å 
dekke. Vi har derfor bestemt at i denne omgang må lagene selv ordne middag, men vi møtes på 
utestedet Ta de Piano i Kipervikgt 1 i Ålesund Sentrum fra kl 20.00 og utover på både fredag og 
lørdag for samvær med hyggelige Seilsportliga-priser.

Vi håper dere får hyggelige dager her i Ålesund og at værgudene viser seg fra sin mest 
seilsportvennlige side.

Lykke til.
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