
 

 
 

 

Velkommen til Tønsberg Seilforening – Pinseleir 2023 

 

NB! Påmeldingsfrist 28. april for å sikre god planlegging og gjennomføring. 

 

Tønsberg Seilforening inviterer alle Optimist, ILCA, Waszp, 29’er, RS Feva og IQfoil til årets 

Pinseleir 27. – 29. mai, med felles målsetting: 

 

”Seiltrening for barn og ungdom på et tilpasset nivå, i et trygt og sosialt miljø.” 

 

Vi har dyktige trenere for alle nivåer, gruppene er satt sammen etter opplysninger gitt i 

påmeldingen og ranking fra klasseklubbene.  

 

Påmelding 

Påmelding til Pinseleiren skjer bare på internett, benytt Tønsberg Seilforenings hjemmeside 

www.tonsbergseilforening.no. Påmeldingen er bindende, gyldig kun ved registrert betaling og 

refunderes ikke 

. 

Påmeldingen foregår etter ”først til mølla” prinsippet. Det er viktig at all informasjon dere gir til 

oss er korrekt. På bakgrunn av gitt informasjon vil seilere med likt ferdighetsnivå bli satt 

sammen. Det er viktig at foreldre oppgir riktig ferdighetsnivå. Leiren blir mye morsommere 

for barna når de er på riktig gruppe, sammen med seilere med likt ambisjon- og 

erfaringsnivå. Trenere legger opp treningsplaner etter oppgitte erfaringer. 

 

Vi ber spesielt  Optimist være oppmerksomme på at ”antall år seilt” i påmeldingen, er et helt 

kalenderår. Startet man å seile i 2022 har man seilt 1 år. Hvis man går nybegynnerkurs for andre 

året, velg startet i år og legg igjen kommentar så kan vi justere manuelt. 

Påmeldingen kan stoppes tidligere hvis maksimal kapasitet nås. Det tilbys plass på venteliste. Det 

er kapasiteten pr. båtklasse som styrer hvem som plukkes ut fra ventelisten. 
 
 
 
 

http://www.tonsbergseilforening.no/


Trenerbåter 

Seilforeningen påtar seg et stort ansvar ved å ha 2-300 seilere på vannet samtidig. Som ved NC-

arrangementer, er vi helt avhengig av hjelp fra andre seilforeninger for å kunne stille nok 

trenerbåter til å ivareta opplæring og sikkerhet for seilerne på en tilfredsstillende måte. 

Seilforeninger som stiller med mer enn 5 seilere, må stille med trenerbåt. Denne må stilles til 

Tønsberg Seilforenings disposisjon fra fredag kveld til mandag ettermiddag. Har foreningen 

mer enn 15 seilere må det stilles med 2 trenerbåter, og flere enn 25 med 3 trenerbåter. 

Vennligst merk båt og henger med din seilforenings navn. 

 

Båt og motor må være i en slik stand at de kan brukes som trenerbåt. Båtene skal være forsikret, 

ved eventuell skade dekker Tønsberg Seilforening forsikringens egenadelen. Liste over 

trenerbåter med båtmodell og motorstørrelse sendes på e-post til heiki.neskvern@telia.no senest 

innen påmeldingsfristens utløp 21. april.  

Ved ankomst Fjærholmen vennligst ring båtansvarlig under leiren 92241110.Fint om båtene 

ankommer fredag kveld. 

 

Sikkerhet 

Alle deltakende båter må være i henhold til klassereglene hva angår sikkerhetsdetaljer.   

 

Målebrev kreves IKKE.  Det vil bli gjennomført sikkerhetskontroll før båtene settes på vannet. 

Vår erfaring er at nybegynnerbåtene har flest mangler, og vi ber spesielt om at disse båtene 

sjekkes. Vi forventer også at foreldre til nybegynnerseilere er til stede på seilforeningens område, 

når seilerne er på vannet. 

Seilere med kjent sykdom, som gjør at seileren bør ha spesiell oppmerksomhet, må informere 

arrangøren om dette ved påmelding. 

 

Deltakende båter skal ha ansvarsforsikring. 

 

Deltagere på Pinseleiren deltar ene og alene på eget ansvar, avgjørelse om å gå på vannet for å 

delta på treningen gjøres i samsvar med foreldre. Tønsberg Seilforening vil ikke akseptere noe 

ansvar for skade på materiell eller person eller dødsfall inntruffet i forbindelse med, før, under 

eller etter samlingen 

 

For at trenerne lettere skal tiltale seilerne med navn, som er mye hyggeligere for alle parter, 

skal seilere som ikke har seilnummer skrive navn på båten og seilvesten.  

 

 

Alle deltakere skal bære vest på vannet – også foreldre 
 

Leiravgift 

Enmannsjolle Optimist U10   1.300 kr 

Enmannsjolle Optimist U12 og U15  1.500 kr 

Øvrige Enmannsjoller / IQfoil   1.500 kr 

Tomannsjolle      2.500 kr 

 

 

mailto:heiki.neskvern@telia.no


For Optimist ønsker vi å gi et tilbud til seilere som både har en del erfaring og de som er helt 

ferske. Vi benytter U10, U12 og U15 kategorier etter samme mal som Norsk Optimistjolleklubb. 

U12 og U15 seilerne vil ha et mer regattafokus i sin trening 

 

Påslag for etteranmelding 350 kr 

Etteranmeldelse er å anse fra 29. april, påmeldingen stenger 19.mai  

 

Registrering ved ankomst 

Registrering fredag 27. mai kl. 18.00-20.00 og lørdag 28. mai  kl. 09.00-10.30 i klubbhuset.   

Ved registrering etter kl. 10.30 på lørdag, vil seileren ikke kunne delta i første økt. Dette av 

sikkerhetsmessige årsaker. 

 

Seilerfest 

Søndag 29. mai klokken 19.00 arrangeres fest for store og små. Rekemeny kr. 180,- / Pølsemeny 

kr. 90,-. Billetter kjøpes på forhånd og senest 19. mai, betales på VIPPS TS Pinse #750696 – da 

er vi sikre på få nok mat. 

 

Båter/biler/tilhengere 

Vi har erfart at det er meget stor aktivitet rett før åpning av leiren.  Det er lurt å ankomme i god 

tid! Har dere med tilhengere, vennligst last av og sett hengeren på anvist sted på parkering 

utenfor området. 

 

Utsetting og opptak av følgebåter skal skje fra Nøtterø Båtsenter på Hjemseng, adresse: 

Hjemsengveien 171c, 3140 Nøtterøy. Tanking av bensin gjøres på Jarlsø, Vallø Båthavn eller 

lokale bensinstasjoner 

 

Ankommer dere med båt vil det bli angitt plass ved ankomst av egne havnevakter.  

Max størrelse på båt på Fjærholmens brygger er 42 fot, 7.5 tonn. Har dere større båt må den ligge 

for eget anker/ feste i utlagte bøyer, ut inn, med feste til sydbryggen. 

 

Bespisning 

Kiosk og klubbhus er åpent for servering av kioskvarer og varm mat. For de som ankommer med 

båt og ønsker dagligvarer finnes det en Spar butikk noen kilometer fra seilsenteret.  

 

Åpning/avslutning av leiren 

Leiren åpnes klokken 11.00 lørdag 27. mai og avsluttes mandag 29. juni senest klokken 16.00. 

 

NM Optimist og ILCA samt NC 29’er og RS Feva arrangeres helgen før Pinseleiren – deltakerne 

er velkommen til å sette igjen deltakerbåter på anvist plass for foreningens område. 

 



Innkvartering 

Tønsberg Seilforening har avtale med Quality Hotel Tønsberg med gode betingelser for 

overnatting 

 

Quality Hotel Tønsberg 

Direkte link: 

 

 

Telefon: 

 

 

Bookingskode 

Ollebukta 3, 3126 Tønsberg 

klikk her 

 

 

33 00 4100 

q.tonsberg@choice.no  

 

TS23 

 

 

 

Priser: 

Pr. pers i dobbeltrom kr 895 pr, døgn 

Pr. pers i trippelrom kr 765 pr. døgn 

Enkeltrom kr 1395 pr. døgn 

 

 

NB! TS23 må oppgis som bookingkode for å få disse prisene. 

 

 

Borge Pensjonat 

 

Se Borge Hotell | Overnatting, golf og selskapslokaler i Tønsberg (hotellborge.no) 

 

 

Fjærholmen Camping for overnatting i telt i umiddelbar nærhet til arrangementet 

 

Se Zenfolio | Nøtterøy Familiecamping Fjærholmen AS (fjaerholmen.no) 

 

 

 

Tønsberg Seilforening ønsker alle velkommen til en lærerik og sosial samling på 

Fjærholmen! 

http://www.choice.no/html/no290742.jsp
mailto:q.tonsberg@choice.no
https://www.hotellborge.no/
https://www.fjaerholmen.no/

