
 
 
 

Nesodden Seilforening - Steilene Rundt 2019 
 
Det er en stor glede for Nesodden Seilforening å invitere både gamle og nye, erfarne 
og uerfarne storbåtseilere til sesongens morsomste midtuke arrangement;  
 

Steilene Rundt 
 
Steilene rundt seiles hver onsdag, med start fra  Nesodden seilforenings havn 
på Steilene, både vår og høst. Første seilas er 24.4.  
 
Oppmøte/skippermøte er ved ”bensinboden” på brygga kl.18.00 (Gratis ferge for 
medlemmer/deltagere fra Alværn brygge kl 17.30og 18.00, tilreisende båter fra andre 
havner kan  fritt benytte «grønne» plasser i havna).  
 
Nytt av året er at seilasene foregår i 2 klasser: 
 

 NOR Rating: 
Nor-Rating klassen er for de som ønsker trening mot de større seilasene. I 
denne klassen seiles det etter reglene slik de er definert i kappseilingsreglene, 
og deltagende båter skal fortrinnsvis ha gyldig NOR-Rating målebrev (har du 
ikke gyldig målebrev, finner vi en løsning allikevel. 
 

 Tur klasse: 
Klassen er for båter som verdsetter turen like høyt som konkurransen, og/eller 
mangler målebrev/regatterfaring. Denne klassen har egen start og banen 
tilpasses deltagende båter. Klassen seiler etter sjøveisreglene. 
 
Banen(e) blir formidlet på skippermøte. Det seiles på faste merker og vi vil 
forsøke å planlegge baner som gjør at begge klasser får en passe runde på ca 
1,5-2  timers seilas. Etter seilas ønsker vi alle velkommen i klubbhuset til 
resultater, gjennomgang og spørsmål. 
 

Ønsker du å delta men mangler båt? Har du båt men mangler erfaring? 
Ikke noe problem. Vi hjelper deg i gang, enten som mannskap på en deltagende båt, 
eller ved å få en erfaren seiler om bord i din egen båt.  
Ta kontakt med Inger Bucher (ingerbucher@gmail.com 90919239/ eller Michael 
Kristiansen  michael.kristiansen@gmail.com  / 91170064 så finner vi en løsning.  
 
Vi er også veldig takknemlig for å få kontakt med noen som av og til eller på fast 
basis kan ha lyst til å kjøre startprosedyre og notere målgangstider. 
 
Vi ønsker alle små og store seilbåter fra Nesodden, og andre seilforeninger, med fullt 
eller «short» mannskap velkommen. 
PÅMELDING og ytterligere informasjon finner du her: 

mailto:ingerbucher@gmail.com
mailto:michael.kristiansen@gmail.com
https://www.sailracesystem.no/regatta?regatta=3222

