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Zhik OneStar 2021 – Praktisk informasjon 

 

Lørdag 11. September 2021. 

Arrangør er Shorthanded Sailing Norway 

i samarbeid med Fredrikstad Seilforening 

 

Velkommen som deltager i Zhik OneStar 2021 på Hankø Yacht Club (HYC) 

 
Det er noen praktiske saker vi ønsker å informere om: 

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 

• Syke personer skal holde seg hjemme 

• 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.   

• Holde minst 1 meters avstand og redusere kontakt mellom personer 

2. Til dere som er påmeldt til Raymarine Singlehanded treningscamp starter dette 

fredag 10.9 kl. 1400. Det er veldig fint om dere er på plass i god tid på HYC med 

egen båt.   

3. Vi har satt opp 3 klasser i 3 starter; Vi har delt inn så det blir relativt like mange i 

hver av stor og liten. Uten spinnaker starter i sine respektive klasser, og seiler i fht 

NOR Rating uten spinnaker. 

Klasse Flagg Start 

Flerskrog 

Stor klasse  

D 

E 

10:00 

10:10 

Liten klasse F 10:20 

4. Oppdaterte startlister vil publiseres senest torsdag 9.9. Første start er kl. 10:00. 

Noter tidspunkt og flagg dere skal ha i akterstag.  

5. Vi har oppdatert Seilingsbestemmelsene som du finner på regattaens hjemmesider, 

så les denne nøye før du ankommer 

6. 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.  

7. Vi har registrering fra kl. 1800 til 2200 fredag 10. september. Om du ikke rekker 

dette så kom litt før skippermøtet kl. 0800 på lørdag morgen 

8. Bespisning på HYC: Dere er velkomne til å bestille og hygge dere med deilig mat 

fra HYC’s kjøkken under hele oppholdet. Fredag er det en enkel rett. Lørdag blir det 

bankett med egen meny. Dette bestilles og betales individuelt. 
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9. Gå gjennom båt, seil, utstyr og sikkerhetsutstyr FØR du ankommer. Se regattaens 

hjemmesider for sjekkliste. Om du ønsker å oppgradere seiltøy og sikkerhetsutstyr 

til seilasen, kan du gå inn på SailTuvs nettsider. Se informasjon under. 

 
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.  
 
Vennligst se tilbud og premier fra våre samarbeidspartnere på neste side 
 
 
Mobiltelefon til regatta administrasjon:  

Simen Løvgren, Shorthanded Sailing Norway 

Tlf 934 44 610 

Endre Steinbru, Fredrikstad Seilforening 

Tlf 909 40 420 

 

Velkommen!  
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Våre samarbeidspartnere – med både premier og tilbud til dere seilere 

 

Zhik – Fra SailTuv 

SailTuv AS forhandler hele sortimentet fra Zhik. Zhik har seiltøy, sko og støvler med god design og 

høy kvalitet, laget i samarbeid med aktive regattaseilere. 

SailTuv AS tilbyr alle deltagere 20% rabatt på alt fra Zhik ved å gå til våre nettsider 
https://www.sailtuv.no/ og benytte rabattkoden zsos2021 
 

Premier under NM: 
Premiebordet fra SailTuv AS vil blant annet inneholde seiljakker, seilstøvler, seilsko, seilhansker og 

luer. Det vil bli trekke-premier 

 

OceanSignal – Fra SDS Maritime 

SDS Maritime leverer innovative og pålitelige sikkerhetsløsninger for en sikrest mulig ferd på sjøen. 

Vi har som mål at ingen mennesker skal omkomme til sjøs. SDS leverer blant annet personlige AIS 

mann-over-bord alarmer, personlige nødpeilesendere og EPIRBer fra anerkjente produsenter som 

Ocean Signal og ACR.  

SDS har også nattkameraer fra merket Sionyx som kan gjøre ferden eller det å legge til på natten 

lettere. Disse kameraene kan også hjelpe til i nødsituasjoner hvor det er begrenset med lys Videoer 

om brukervennligheten til Sionyx kameraer kan dere finne på www.sdsmaritime.com . 

Vi tilbyr rabatterte priser til deltagerne på Ocean Signal MOB1, EPIRB1 og PLB1 gjennom vår 
samarbeidspartner SailTuv; https://www.sailtuv.no/ ved å benytte rabattkoden zsos2021 
  
Premier under NM: 
SDS Maritime gir vinnerne enten en MOB1 eller PLB1 etter ønske. Pallplassene ellers vil motta ACR 
RapidDitch Express Grab Bag.  

 
 
Raymarine 
  
Raymarine er verdensledende innen maritim elektronikk for fritidsbåt og lette kommersielle fartøyer. 
Våre produkter er konstruert for å levere det aller beste innen visuell navigasjonsinformasjon, og 
med mer enn 80 års erfaring er Raymarines produkter kjent for sin brukervennlighet, robuste design 
og pålitelighet. Vi utvikler stadig nye sensorer og navigasjonssystemer i beste klasse, dette for å 
sikre deg en morsom og sikker seilas. 
  
Vårt omfattende utvalg av marinelektronikk for både fritidsbåt og lette kommersielle fartøyer er 
tilgjengelig gjennom et globalt nettverk av forhandlere og distributører. Raymarine har hovedkontor i 
Fareham, Storbritannia, og er en avdeling av FLIR Systems, som er verdensledende innen termisk 
bildebehandling. 
  
Premier under Zhik OneStar: 
Raymarine stiller med en flott premie 

• Axiom+ 9 RV multifunksjons skjerm til en verdi av kr. 19 990,- 
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