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ZHIK ONESTAR 

 
Lørdag 5. September 2020. 

Arrangør er Shorthanded Sailing Norway 

i samarbeid med Røyken Seilforening 

 

 

Praktisk informasjon til deltagerne 
 

1. Aller først: Covid-19: Vi gjennomfører regattaen forbeholdt nasjonale bestemmelser 

og NSF's. Les nøye gjennom disse og tenk både egen og andres sikkerhet. Under 

hele arrangementet er det disse tre hovedreglene som gjelder 

1.1. Syke personer skal holde seg hjemme 

1.2. God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold. Ha med egen Antibac 

    Dersom du må gå over en annen båt oppfordrer vi til å bruke Antibac  før 

dere entrer denne. Det samme tilbake.   

1.3. Holde minst 1 meters avstand og redusere kontakt mellom personer 

 

2. Vi har satt opp 4 klasser i år siden det ble så mange seilere. Vi har delt inn så det blir 

relativt like mange i de 3 med spinnaker. Oppdaterte startlister finner dere her. Noter 

tidspunkt og flagg dere skal ha i akterstag. Nytt i år er at det er største båter først og 

10 minutter mellom startene. Første start kl. 10:00 

 

3. Vi har oppdatert Seilingsbestemmelsene, så les denne nøye før du ankommer 

 
4. Det er plass til ca 35-40 båter på HYC sitt anlegg med "første mann til mølla". Vi har 

ikke kapasitet til å være bryggemannskap. Så om alle har på kanal 77 på VHF, kall 

opp her og spør etter hjelp når du ankommer. Vi hjelper hverandre. Når det blir fullt er 

det god plass på Seilerkroa, på andre siden av bukta på øya. Her er det vanlig 

betaling.  

 
5. Vi har registrering fra kl. 1900 til 2300. Om du ikke rekker dette så kom litt 

før skippermøtet kl. 0800 på lørdag morgen 

1. Til dere som ikke har bestilt mat (fredag og/ eller lørdag kveld) men allikevel 

ønsker, må bestille dette og betale ved registrering. 

2. Dersom dere ønsker frokost på HYC, bestilles og betales dette ved 

registrering, kr 120,- Frokost er kl. 07:30 lørdag 

 

6. Husk å laste ned RaceQs appen for tracking og les brukerveiledningen 

https://www.norgesseilforbund.org/index.php/forbundet/smitteveileder
https://sailracesystem.no/regatta?action=deltagere&regatta=3407&resultat=1
https://sailracesystem.no/regattasystem/regatta/meny/7491/SeilingsbestemmelserOnestar2020v.1.3.pdf
https://raceqs.com/
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7. Gå gjennom båt, seil, utstyr og sikkerhetsutstyr FØR du ankommer. Om du ønsker å 

oppgradere seiltøy og sikkerhetsutstyr til seilasen, kan du gå inn på Sailtuvs 

nettsider. Se informasjon under 

 

 
SailTuv.no vil i samarbeid med Zhik og Ocean Signal tilby svært gode rabatter på en del 
aktuelle produkter. Det gjelder tørrdrakter, personlige nødsendere, seilstøvler og seiltøy. 
Produktene kan kjøpes i nettbutikken, linkene nedenfor må benyttes for å få rabatten. 
Tilbudet varer til 10.september. Ta kontakt på sail@tuv.no hvis det er spørsmål. 
 
Ocean Signal MOB1 AIS SART 
Ocean Signal PLB1 personlig nødsender 
Zhik tørrdrakt 
Zhik Seaboot-900 seilstøvler 
Zhik Isotak 2 jakke 
Zhik Isotak2 smock 
Zhik Isotak2 bukse 

 
Vi gleder oss til å se dere på HYC, vi tror dette skal bli en veldig fin seilas med flotte forhold 
og hyggelig sosialt. Er det noe dere lurer på i forkant så kontakt oss, opplysninger nederst 
i Seilingsbestemmelsene 

 

Mobiltelefon til regatta administrasjon  
 
              Simen Løvgren 
              Tlf 934 44 610 
 
 Marius Ellingsen 
 Tlf 951 13 961 

 

 

Velkommen! 

https://www.sailtuv.no/
https://www.zhik.com/
https://oceansignal.com/
mailto:sail@tuv.no
https://www.sailtuv.no/products/ocean-signal-mob1-zos
https://www.sailtuv.no/products/ocean-signal-plb1-zos
https://www.sailtuv.no/products/zhik-drysuit-zos
https://www.sailtuv.no/products/zhik-seaboot-900-zos
https://www.sailtuv.no/products/zhik-isotak2-jacket-zos
https://www.sailtuv.no/products/zhik-isotak2-smock-zos
https://www.sailtuv.no/products/zhik-isotak2-trousers-zos
https://sailracesystem.no/regattasystem/regatta/meny/7491/SeilingsbestemmelserOnestar2020v.1.3.pdf

