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            Oslofjorden Rundt 

Asker Seilforening 

13. og 14. mai 2022 

KUNNGJØRING 

Asker Seilforening har herved gleden av å invitere til årets utgave av Oslofjorden Rundt. Asker 

Seilforening holder til på Blakstadtangen i Asker, der vi har brygge og klubbhus med garderober og 

hyggelige lokaler. Rett utenfor ligger regattabanen. 
 

1 REGLER 

1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene. Eventuelle 

endringer til Kappseilingsregelene vil bli beskrevet i Seilingsbestemmelsene. 

1.2 NOR Rating reglene vil gjelde for alle båter i NOR Rating klassene. 

 

2 SEILINGSBESTEMMELSER 

2.1 Seilingsbestemmelsene er tilgjengelige senest 11. mai kl. 12.00 på www.sailracesystem.no 

 

3 KOMMUNIKASJON 

3.1 Den offisielle oppslagstavlen er på www.sailracesystem.no 

3.2 (DP) Alle båter skal ha ombord VHF-radio med mulighet for kommunikasjon.  

3.3  På vannet kan regattakomiteen benytte VHF for informasjon til deltagerne. Kanalen som 

benyttes vil bli oppgitt i Seilingsbestemmelsene.   

 

4 RETT TIL Å DELTA OG PÅMELDING 

4.1 Båter som har rett til å delta kan påmeldes og betale deltageravgiften på 

www.sailracesystem.no innen utløpet av tirsdag 10. mai. 

4.2  Regattaen er åpen for båter med gyldig NOR-Rating målebrev, flerskrog med Texel rating 

og også for båter uten målebrev som kan delta i «tur-klassen». 

4.3 Båtene kan påmeldes i følgende klasser: 

• Singelhanded, NOR Rating, fredag og lørdag (Seilmagasinets shorthanded-ranking) 

• Doublehanded, NOR Rating, fredag og lørdag (Seilmagasinets shorthanded-ranking) 

• Singelhanded, NOR Rating, kun fredag (hvis man ønsker å seile NOR-rating eller 

Turklassen lørdag i samme båt) 

• Doublehanded, NOR Rating, kun fredag (hvis man ønsker å seile NOR-rating eller 

Turklassen lørdag i samme båt) 
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• NOR-Rating, kun lørdag 

• Flerskrog, kun lørdag 

• Turklasse, uten spinnaker, uten målebrev, kun lørdag 

 

4.4 Klassene kan bli delt inn i f.eks. «stor» og «liten» klasse avhengig av antall påmeldte båter. 

4.5 Klasseinndeling og startlister vil være tilgjengelige innen 12. mai kl. 12.00 på 

www.sailracesystem.com 

 

5 DELTAKERAVGIFT 

5.1              Deltakeravgiften er kr 500,- for regatta én dag og kr 800,- for begge dager pr.båt, 

Samme båt kan seile i forskjellige klasser fredag og lørdag hvis det skulle være ønskelig – 

og betaler da for to dager. 

 

6 TIDSPROGRAM 

6.1 Fredag 13. mai: Planlagt tid for varselsignalet første klasse er kl. 17.55  

6.2 Lørdag 14. mai: Planlagt tid for varselsignalet første klasse er kl. 10.55. Ingen varselsignal 

vil bli gitt etter kl. 16.00.  

6.3 Det er planlagt én seilas fredag og én seilas lørdag. 

 

7 UTSTYRSINSPEKSJON 

7.1 Hver båt i NOR-Rating klassene ha et gyldig målebrev for å kunne delta.  

7.2 Arrangøren kan foreta kontroll av målebrev og båt.  

 

8 STEVNETS BELIGGENHET 

8.1 Start og mål vil være like utenfor Børsholmen ved Asker Seilforening. Baneområdet det 

planlegges å seile på er Indre Oslofjord nord for Drøbak. 

 

9 LØPENE 

9.1              Løpene vil bli angitt i Seilingsbestemmelsene 

 

10 STRAFFESYSTEM 

10.1 Regel 44.1 er endret slik at totørnstraffen er erstattet med entørnstraff. 
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11| POENGBEREGNING 

11.1 For NOR-rating klasser er poengberegning i henhold til lavpoengsystemet basert på korrigert 

tid. ORC Offshore Single Number vil bli benyttet. 

 

12 PREMIER 

12.1            1/3 av deltakerne i hver klasse vil bli premiert. En vandrepremie skal deles ut.  

 

13 ANSVARSFRASKRIVELSE 

13.1  Regel 3: Ansvaret for en båts avgjørelse om å delta i en seilas eller å fortsette og kappseile 

er dens alene.   

 

14 FORSIKRING 

14.1            Hver deltagende båt skal være forsikret med gyldig ansvarsforsikring. 

 

15 YTTERLIGERE INFORMASJON 

For ytterligere informasjon vennligst kontakt: 

 

Arrangement ansvarlig: Eirik Tenningen, eirik.tenningen@miros-group.com 

Mobil: 418 51 611 

 

Regattasjef: Torgeir Askvig, torgeir.askvig@vikenfiber.no 

Mobil: 922 12 612 
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Takk til Asker Seilforening sine bidragsytere! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


