
 

 

KUNNGJØRING 
NORGESMESTERSKAP FOR 

KNARR 
22. - 24. Juni 2012 

 
Regattaen arrangeres av: 

Bergens Seilforening  
Hjellestadveien 247 
5259 HJELLESTAD 
Telefon: 55 52 72 70 
Telefax: 55 52 72 72 

Epost: post@bergens-seilforening.no 
 

              Åpningstider regattakontoret 
Torsdag 21. juni 09.00 – 15.00 
Fredag 22. juni 09.00 – 15.00 
Lørdag 23. juni 09.30 – 10.30 
Søndag 24. juni 09.30 – 10.30 

samt så lenge regattakomiteen er  
i arbeid i etterkant av seilasene. 

 

 

mailto:post@bergens-seilforening.no


Bergens Seilforening innbyr til NM for Knarr 2012. 
 
NM vil bli arrangert fra Bergens Seilforenings sitt anlegg i Kviturspollen, Hjellestad. 
Seilasene vil foregå på Korsfjorden og Raunefjorden, sjøkart nr. 21. Se vedlagt kartskisse. 
 
Det vil bli forsøkt seilt 7 seilaser over 3 dager. 
 
Tid for seilasene:  Fredag 22. juni, første varselsignal kl 17.00 
   Lørdag 23. juni, første varselsignal kl 12.00 
   Søndag 24. juni, første varselsignal kl 12.00 
Banetype 
Det vil bli seilt på pølsebane med „offsetmerke“. Se vedlagt banediagram. 
 
Startkontingent: kr 500,-  
 
Rett til å delta 
Regattaen er åpen for alle båter av typen Knarr som møter klasseklubbens krav. 
 
Regler  
1.1 Regattaen vil være underlagt 'reglene' slik de er definert i Kappseilingsreglene.  

1.2 NSFs regler for arrangement av Norgesmesterskap vil gjelde. Finnes på: 
http://www.seiling.no/LoverogRegler/Documents/Regler%20for%20arrangement%20av%20norge
smesterskap%20(2011).pdf 
 

1.3 NSFs og NIFs generell bestemmelser for barneidrett, lisens, reklame, doping og rett til å delta 
gjelder for stevnet. Lisensreglene finnes på: 
http://www.seiling.no/Regatta/Documents/Norges%20Seilforbunds%20lisensregler.pdf 
 
Regattaen er klassifisert som kategori C. Arrangøren kan kreve at dens reklamelogo skal 
påmonteres hver av de deltagende båtene. 
 
Dersom det ikke er samsvar mellom denne Kunngjøringen og Seilingsbestemmelsene gjelder 
Seilingsbestemmelsene. 
 
Gjeldende regler vil være tilgjengelig for innsyn på regattakontoret ved registrering. 
 
Teknisk kontroll 
Kontroll av båter og utstyr kan bli foretatt i forbindelse med registrering og stikkprøver kan 
gjennomføres etter siste seilas hver dag. 
 
Registrering 
Båter som har rett til å delta kan påmeldes ved å fullføre registrering hos den organiserende 
myndighet. Gyldig ansvarsforsikring skal fremvises ved registrering sammen med vedlagte 
egenerklæring.  
 
Registrering gjøres på regattakontoret i Bergens Seilforening til følgende tidspunkt:   
torsdag 21. juni kl 09.00 - 15.00 og fredag 22. juni kl 09.00 - 15.00 
 
Samme besetning skal seile i alle seilaser, men forandring kan foretas hvis viktige grunner 
foreligger. Slik forandring må på forhånd godkjennes av protestkomiteen, og skal bare 
godkjennes hvis den ikke gir båten en fordel sammenlignet med besetningen før forandringen. 

http://www.seiling.no/LoverogRegler/Documents/Regler%20for%20arrangement%20av%20norgesmesterskap%20(2011).pdf
http://www.seiling.no/LoverogRegler/Documents/Regler%20for%20arrangement%20av%20norgesmesterskap%20(2011).pdf
http://www.seiling.no/Regatta/Documents/Norges%20Seilforbunds%20lisensregler.pdf


 
Premiering 
Premiering er NSF medaljer for de tre første båtene i mesterskapet, gull, sølv og bronse til 
skipper og mannskap. Bergens Seilforenings premier til første 3. del av deltakerne. 
 
Ansvarsfraskrivelse 
Deltakerne i regattaen deltar ene og alene på eget ansvar. Se regel 4, Avgjørelse om å kappseile. 
 
Dokumenter 
Seilingsbestemmelser, deltagerliste, oversikt over protestkomité og regattastab utleveres ved 
registrering. 
 
Påmelding og innbetaling av startavgift gjøres under fanen PÅMELDING innen 12. juni. 
NB. Du vil bli videreført til Seilmagasinets påmeldingssystem. 
 
Mvh 
Regattasjef Magne Sandtorv 
  



Banediagram: 
 

 
 



 Baneområde: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

EGENERKLÆRING NM KNARR 2012 
 
Seil / Knarr nr: _________________________ 

Eier: _________________________________ 

Adresse: __________________________________________________________________________ 

Epostadresse: ______________________________________________________________________ 

Mobil: ______________________________ 

 

Skrog / rigg / seil Ja / Nei Kontrollert 
Dato / sign. 
Fylles ikke inn av seiler 

Gyldig målebrev   

Har mast og bom begrensnings merk?   

Er seil målt og stemplet?   

Er båten ellers rigget og utstyrt i henhold til klassereglene?   

Er det gjort endringer på skrog / rigg siden måling?  
Beskriv endringene. Bruk eventuelt arkets bakside. 

  

 

Sikkerhets utstyr Ja / Nei Kontrollert 
Dato / sign. 
Fylles ikke inn av seiler 

Er sikkerhetsutstyr som beskrevet i klassereglene § 16 om bord?    

Padleåre   

Anker med tau / kjetting   

Fangline, slepeline   

Lensepumpe   

Bøtte   

Er det redningsvest til alle om bord   

 

Forsikring Ja / Nei Kontrollert 
Dato / sign. 
Fylles ikke inn av seiler 

Har båten ansvarsforsikring som gjelder under regatta? 
Angi forsikrings selskap: 

  

Jeg samtykker i å være underlagt Kappseilingsreglene og alle 
andre regler som gjelder for dette mesterskapet. 

  

 
 
Jeg bekrefter at overnevnte punkter er kontrollert og funnet i orden. 
Jeg erklærer at båten er utrustet og vil seile i henhold til klassereglene. 
Dersom det er gjort endringer på skrog, rikk og eller seil etter at båten ble målt plikter jeg å opplyse 
regattaledelsen om dette.  
 
 
___________ _______________________ _________________________________ 
Dato Sted Eier / Rormann  


