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Klassisk   Havneregatta 
Tønsberg   19.   august,   2017 

 

 

 



 

 
Sted:   Tønsberg   Havn 
Tid:   19.   August   2017  
Første   start   går   12:30  
 
Princessklubben,   Tønsberg   Seilforening,   Aker   Seil   og   Aldrige   Master   Boatbuilders 
inviterer   til   en   unik   seileopplevelse   i   Tønsberg   Havn.   Dette   blir   seiling   som 
publikumssport.   Alle   liker   å   se   flotte   klassiske   seilbåter   og   arrangementet   søker   å 
skape   blest   om   våre   klassikere.   Norge   har   en   særdeles   rik   og   stolt   seiletradisjon   og   vi 
ønsker   med   dette   å   hedre   denne. 
 
 
AKTIVITETER 
Klassisk   Havneregatta   er   50%   regatta   og   50   %   publikumsunderholdning.   Det   blir 
start,   vendinger   og   målgang   i   Tønsberg   havn   med   en   unik   nærhet   til   restaurantene 
på   brygga. 
 
 
Det   blir   fest   på   Tollboden   Spiseri   med   premieutdeling. 
 
 
PREMIERING 
Espen   Aker   (Aker   Seil)   har   sponset   en   ny   vandrepokal   som   går   til   vinner   av   største 
klasse. 
Det   blir   premiering   av   «style»   med   to   premier,   en   for   klassisk   stil   og   en   for   moderne 
stil.   Vi   oppfordrer   til   kreativitet!!      Prisene   for   stil   deles   ut   av   Signy   Fardal,   redaktør   i 
Elle. 
Ellers   blir   det   vil   bli   1/3   premiering   i   hver   klasse. 
 
 
HVEM   KAN   DELTA? 
Vi   har   en   inkluderende   holdning   til   have   en   klassisk   trebåt   er.   Arrangementet   er   åpent 
for   følgende   båter: 
 
Andunge  
12,5   kvm  
BB11  
Drake  
Færdersnekke 
Grimstadjolle  
IOD  
IOD   Princess  
Knarr  
Kragerøtærne  
Oslojolle 
Seilkogg  
Yngling 
Soling 
   IF 

 



 

 
I   tillegg   er   regattaen   åpen   for   meterbåtene   og   andre   klassiske   seilere.   Disse   vil   seile   i 
egen   klasse   etter   KTK   rating   system. 
 
Andre   klassiske   seilbåter   kan   meldes   på   etter   forespørsel   og   det   vil   lages   klasse   for 
minimum   tre   båter.   Båtene   som   er   for   få   til   å   seile   i   klasse   vil   samles   i   handicap 
klasse.   Båter   som   ikke   er   på   listen   over   klasser   i   påmeldingssystemet   kan   melde   seg 
på   i   åpen   klasse. 
 
 
PÅMELDING 
Båter   som   skal   kappseile   må   ha   gyldig   påmelding,   betalt   startavgift   og   fullført   registrering   hos 
organiserende   myndighet.   Normal   påmelding   skjer   på   Seilmagasinets   hjemmesider. 
Startkontingenten   skal   være   kr.   500,-   for   alle   klasser.   Påmeldingsfristen   er   1.   august. 
Etteranmeldinger   kan   gjøres   frem   til   19.   August   klokken   11:30.   Pris   for   etteranmeldinger   er   kr 
700.  
Link   til   påmelding: 
https://www.sailracesystem.no/regatta?regatta=2648      
 
 
REGISTRERING,   KONTROLL   OG   FORSIKRING. 
Alle   båter   må   ha   gyldig   ansvarsforsikring   og   kunne   forevise   forsikringsbevis. 
 
Seilere   med   ”særskilt   sykdomsrisiko”   skal   underrette   arrangøren   om   dette. 
Teknisk   kontroll   i   henhold   til   klassebestemmelsene   kan   bli   utført   før   og   etter   seilasene. 
 
Seilingsbestemmelsene   er   tilgjengelig   under   “For   Deltagere”   på   påmeldingssidene. 
 
 
Info   til   deltagere   angående   bryggeplass   og   sjøsetting 
  
Det   er   reservert   bryggeplass   i   startområdet   utenfor   Tollbodplassen.   Havneavgift   er   sponset 
av   Tønsberg   Kommune   Havnesjefen.   Det   er   mulig   å   la   båten   ligge   over   natten. 
Båter   som   skal   sjøsettes   må   gjøre   dette   på   Fjærholmen   før   klokken   11   lørdag.   De   vil   da   bli 
med   på   konvoi   inn   til   Tønsberg   sentrum   Det   er   gratis   sjøsetting,   parkering   for   henger   og   bil. 
Regattakontor   er   på   Tolloden   Spiseri.   Der   er   det   mulig   å   få   info,   seilingsbestemmelser   og 
etteranmelde   båter.   Her   vil   også   eventuelle   endringer   bli   slått   opp. 
  
  
Tidsprogram 
  
10:00   Regattakontoret   på   Tollboden   Spiseri   åpner. 
Etteranmelding 
Endringer 
11:00   slutt   etteranmeldinger 
11:00   start   slep   fra   Fjærholmen 
12:05   broåpning 
12:25   oppmerksomhetssignal   første   regatta   kort   bane 
12:35   start   første   klasse 
13:50   slutt   første   regatta   pause 
14:05   broåpning 

 

https://www.sailracesystem.no/regatta?regatta=2648


 

14:30   start   andre   og   tredje   eventuelt   fjerde   regatta 
17:00   ingen   flere   race   startes   etter   det. 
17:50   Slutt   på   seilingen 
18:05   broåpning 
18:   30   start   fest   på   Tollboden   Spiseri 
20:00   Premieutdeling 
02:00   slutt 
 
 
 
BANEOMRÅDE 
Baneområdet   ligger   i   Byfjorden   og   Vestfjorden   Tønsberg   .  
Banene   er   angitt   i   banekart   tilgjengelig   under   “For   Deltagere”   på   påmeldingssidene. 
 
Banen   kan   avkortes   ved   sted   valgt   av   regattakomite. 
 
 
 
 
SPØRSMÅL   RETTES   TIL: 
Birger   Sevaldson   : 91189544 birger.sevaldson@aho.no 

 


