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KUNNGJØRING 

 

Nordhordland Seilforening har gleden av igjen å invitere til den tradisjonelle 

Høststormseilasen.  Regattaen går denne gangen til Fedje. 

1 Følgende regler gjelder: 

1.1 Regatteen er underlagt reglene slik de er definer I Kappseilingsreglene (RRS) 2017-2020 

1.2 Klassereglene for NOR Rating 2017 

1.3 Denne kunngjøringen og seilingsbestemmelsene. 

1.4 I klassen NOR Rating doblehanded er det maksimalt tillatt med to personer ombord og det 
er tillatt å bruke elektriske hjelpemidler. f.eks. autopilot.  Dette endrer regel 52. 

1.5 Sikkerhetskategori: World Sailing Offshore Special Regulations for 2016-2017, kategori 4, 
appendix B.   

2 Reklame: 

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

Regattaen er klassifisert som et stevne i kategori B.  NSFs reklameregler gjelder. 

3 Rett til å delta og påmelding 

3.1 Regattaen er åpen for alle båter med gyldig NOR Rating målebrev.  Det er egen turklasse.  
Båter som ikke har gyldig målebrev før start flyttes over I turklassen. 

3.2 Påmelding skjer på regattaens hjemmeside på sailracesystem.no innen torsdag 
14.09.2017 kl. 2359. 

3.3 Etteranmeldelse senest fredag 15.09.2017 kl. 1200. 
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4 Klasser: 

• NOR Rating m/spinnaker, oppdeling kunngjøres i startlister som legges ut på 

regattaens hjemmesider etter påmeldingsfristens utløp. 

• NOR Rating uten spinnaker 

• NOR Rating Shorthanded 

• TUR 

Arrangøren forbeholder seg retten til å slå sammen klasser ved få deltagere I en 

klasse. 

5 Påmeldingsavgift 

5.1 Ordinær påmeldingsavgift er kr. 400 

5.2 Etteranmeldelse kr. 800 

6 Oppslagstavle: 

Ofisiell oppslagstavle før, under og etter regattaen vil være regattaens hjemmeside 

på sailracesystem.no 

7 Tidsprogram: 

Varsel for første start lørdag 16.09.2017 er kl. 11:55, varsel for første start søndag 

17.09.2017 er kl. 10:55. 

8 Seiilingsbestemmelser: 

Seilingsbestemmelsene er tilgjengelig på regattaens hjemmeside senest ved 

påmeldingsfristens utløp. 
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9 Løpet: 

9.1 Startområde lørdag er vest for Gavlen på Herdla. 

9.2 Startområde søndag er Moldøyosen nord for Fedje 

9.3 Løpet går på faste merker i området Hjeltefjorden, Fedjefjorden og Fensfjorden.  
Detaljerte løpsbeskrivelser kommer i selingsbestemmelsene. 

10 Arrangement på Fedje: 

10.1 Deltagende båter får båtplass ved Fab.nr8 på Fedje lørdag kveld. 

10.2 Det blir seilerfest med middag og premieutdeling på Fab. Nr. 8 kl 19:00 lørdag.  På 
Menyen står Fiskesuppe, hvalgryte samt ostekake og kaffe.  Påmelding til middag skjer 
direkte til Fab.Nr.8.  Se https://www.fabnr8.no/ eller facebook for kontaktdetaljer. 

10.3 Det er også mulig å bestille frokost og nistepakke samt overnatting.  Se flyer på 
regattaens hjemmeside.  Bestilles direkte som over. 

11 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 på materiell eller person eller dødsfall inntruffet i forbindelse 

med, før, under eller etter regattaen 

12 Forsikring: 

Hver deltagende båt skal være forsikret med egen ansvarsforsikring. 

13 Tracking: 

Tracking app’e n RaceQs via mobiltelefon vil bli benyttet.  Mer informasjon kommer 

på regattaens hjemmesider. 

14 Ytterligere informasjon: 

Spørsmål kan sendes per epost til regatta@nordhordlandseilforening.org eller til 

Regattasjef Jan Vidar Nordstrand tel. 911 11 837 

 


