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INVITASJON 
  
Asker Seilforening har herved gleden av å invitere til Asker Rundt Singlehanded.    
 
Asker Seilforening ønsker både nye erfarne shorthanded-seilere velkommen. Det er satt opp en egen 
klasse for de som ønsker å seile uten flyvende forseil (spinnaker/gennaker).  
 
Alle båtene vil ha transponder (tracker) ombord. Se mer informasjon under menypunktet «Tracking». 
Transponderen vil hele tiden kunne fortelle om rekkefølgen på leaderboard (på 
https://sailracesystem.no/regatta?regatta=3499). 
Under seilasens gang vil båtene bli ledet gjennom «gates» for å gjøre trackingen mer spennende. 
 
Regattaen teller på Seilmagasinets Shorthandedranking.  

 
Tidsprogram 
Seilasen avholdes lørdag 14. august 2021.  
 
Starten går utenfor Børsholmen ved Asker Seilforening.  
Planlagt tid for varselsignal for første klasse annonseres på seilasens sider og i Seilingsbestemmelsene.  
 
Seilasen avsluttes kl 18.00. Om ikke de fleste båtene er kommet i mål innen kl 18.00 vil 
regattakomiteen avgjøre hvilken av «gatene» båtene har passert, som skal telles som målgang.  
 
Kl 18:05 kan deltagerne starte motoren og begi seg til Holmestrand Gjestehavn hvor det blir 
premieutdeling og hyggelig sosial sammenkomst, avhengig av gjeldende smittevernbestemmelser.  
 
Smittevern 
Asker Rundt Singlehanded tilpasses gjeldende smittevernbestemmelser på tidspunktet regattaen 
avholdes. Dette vil bli oppdatert på regattaens sider https://sailracesystem.no/regatta?regatta=3499 og 
på Asker Seilforenings Storbåtegruppes Facebook-side 
https://www.facebook.com/groups/250340888390628. 

 

Regler og påmelding 
Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene.  

Fullstendige regler vil bli publisert i Seilingsbestemmelsene.  

Regattaen er åpen for alle båter med NOR Rating målebrev. 

Båter som har rett til å delta kan påmeldes og betale den påkrevde avgiften på 
https://sailracesystem.no/regatta?regatta=3499 innen utløpet av 8. august 2021.  

Alle deltagende båter skal være forsikret med gyldig ansvarsforsikring.  
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Klasser og deltakeravgift  
Båtene kan påmeldes i følgende klasser:  

• NOR Rating Singlehanded med flyvende forseil 

• NOR Rating Singlehanded uten flyvende forseil 

Arrangøren tar forbehold om å kunne slå sammen klasser ved lavt deltakerantall i klassen.   

Deltakeravgift, uansett klasse, er kr 600,- pr båt.  

 

SEILINGSBESTEMMELSER  
Seilingsbestemmelsene vil senest være tilgjengelige innen 8. august kl 16.00 på regattaens sider 
https://sailracesystem.no/regatta?regatta=3499 og på Asker Seilforenings Storbåtgruppes Facebook-
side https://www.facebook.com/groups/250340888390628. 
 

Klasseinndeling og startliste vil være tilgjengelige innen 12. august kl 20.00 på regattaens sider 
https://sailracesystem.no/regatta?regatta=3499 og på Asker Seilforenings Storbåtgruppes Facebook-
side https://www.facebook.com/groups/250340888390628. 

  

LØPET 
Løpet som skal seiles er fra Asker Seilforening, utenfor Børsholmen med målgang utenfor 
Holmestrand. Rundingspunkter vil bli annonsert i Seilingsbestemmelsene.    

  
YTTERLIGERE INFORMASJON  
For ytterligere informasjon om regattaen vennligst kontakt:  

Regattasjef: Eirik Tenningen   

Kontakt: regatta@askerseil.no  
  

For informasjon om Holmestrand Gjestehavn:  
https://www.visitvestfold.com/no/Holmestrand/Produkt/?tlp=5447903&name=Holmestrand-
gjestehavn 
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