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 18. Mai –20. Mai 2023 

 Holmestrand, Norge til Skagen, Danmark 
Marstrand, Sverige til Skagen, Danmark 

Hals, Danmark til Skagen, Danmark 
 

Bærum Seilforening 
 
 

 1 REGLER 

 1.1 
 

Regattaen er underlagt av reglene slik de er definer i Kappseilingsreglene. 

Der hvor det er egne regler bestemt av det Nordiske Seilforbundet gjelder disse. 

Fra solnedgang til soloppgang erstattes reglene i del 2 i kappseilingsreglene (når båter 
møtes) med sjøfartsreglene (IRPCAS). 

 1.2 WS “2022-2023 Offshore Special Regulations”, kategori 3 gjelder med følgende endringer: 

• Redningsflåte er ikke påkrevet (ikke påkrevet i kategori 3 lenger) 
• Lensepumper i kjølsvin: minimum 1 manuell pumpe 
• Fast montert VHF med minimum 25 W effekt 
• VHF antenne må være montert slik at landstasjoner kan bli kontaktet til enhver 

tid. 
• Hardværs forseil og et storseil som kan reves slik at forliket reduseres med 

minimum 40% 
o Hvis storseilet ikke kan reves i henhold til dette kravet så må de være et 

tryseil ombord 
o Et rulleforseil kan bli akseptert som erstatning for et hardværsseil (kun 

genoa 3 eller 4) 
 
Alt elektronisk utstyr for kommunikasjon (AIS, VHF og tracker) skal være påslått og i 
sendemodus for hele regattaens varighet dvs. frem til og med regattaens målgang. 
       
For startende fra Hals, Danmark gjelder	WS “2022-2023 Offshore Special Regulations”, 
kategori 4 med følgende endringer: 
	 
	 
Fortsatt kreves: 

• 3.27.3 	 Reserve lanterner med tilfredsstillende styrke med uavhengig 
strømtilførsel 

• 3.28.1 	 Motor og diesel skal kunne drive båten frem i 5 knops fart i 5 timer 
• 3.29.1 	 Fast montert VHF med minimum 25 W effekt. VHF antenne må være 

montert slik at landstasjoner kan bli kontaktet til enhver tid. 
• 4.04.1 	 Fast montert livline på dekk	 
• 4.07 					Vanntett lykt for søk etter MOB og signalisering 
• 4.26.1 	 Hardværs forseil og et storseil som kan reves slik at forliket reduseres med 

minimum 40%. 	Et rulleforseil kan bli akseptert som erstatning for et 
hardværsseil (kun genoa 3 eller 4) 

	 
Merk bl.a. følgende ved endring fra kategori 3 til kategori 4 for startende fra Hals, 
Danmark: 

• Kjølinspeksjon er ikke nødvendig 
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• AIS transponer er ikke nødvendig 
• Redningsflåte er ikke nødvendig 
• Alt elektronisk utstyr for kommunikasjon (AIS, VHF og Tracker) skal være 

påslått og i sendemodus for hele regattaens varighet dvs. frem til og med 
regattaens målgang 

 
 

 1.3 Regel 52 (manuell drift) er ikke aktivert for Skagen Race 2023, dette betyr at det er lov å 
bruke elektriske vinsjer, autopilot etc for sikker drift av båten (ikke fremdrift). 

 1.4 Hvis det er forskjell på den norske teksten i kappseilingsreglene og den engelske teksten i 
Racing Rules så gjelder den engelske. 

 2 REKLAME 

Båter som deltar i Skagen Race 2023 skal vise reklame som er godkjent og 
beskrevet/levert av Bærum Seilforening (hvis dette er aktuelt).  Så lenge regattaen 
arrangeres (18.05 – 20.05) skal ingen annen reklame enn offisielle Skagen Race sponsorer 
vises på båtene eller på bryggene ved start og målgang med mindre det har blitt søkt om 
og fått godkjent dispensasjon for dette av arrangør.   

 

3 RETT TIL Å DELTA OG KLASSER 

3.1 Regattaen er åpen for alle båter i følgende klasser: 

• NOR Rating (DH for Danmark start, SRS for Sverige start) med spinnaker 
• NOR Rating (DH for Danmark start, SRS for Sverige start) uten spinnaker 
• Shorthanded NOR Rating (SRS for Sverige start) 
• Tur-klassen uten flygende forseil (Norge) 
• TurGLEDE (ingen måleregel) Se egen invitasjon 

Shorthanded er med maksimalt 2 stk mannskap. (Dvs. Singlehand og Doublehanded) 

Fullt mannskap er 3 eller flere mannskap. 

Båter uten godkjent ratingsertifikat vil bli plassert i Turklassen (NOR Rating for start i 
Norge og SRS for Svenske startende, DH for danske startende). 

Det er mulig å endre startklasse frem til og med 15. mai, og er det et behov for å endre 
klasse etter denne datoen så må dette sendes søknad til arrangør for godkjenning. 

 

3.2 Skipper eller rormann må være medlem av en seilforening tilknyttet den nasjonale 
seilforbund i sitt hjemland. 

 
3.3 
 

Båter som tilfredsstiller kravene for å delta kan melde seg på via www.skagenrace.no 
innen 10 mai 2023. Betaling via kredittkort/bankkort er integrert i påmeldingssystemet. 

3.4 Følgende krav stilles til sen påmelding:  
• Komplett påmelding med betaling fullført mellom 11. Mai og 15. Mai 
• Gebyr for sen påmelding vanlig startavgift + 1000 NOK. 
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• Registrering må gjøres fysisk i Holmestrand (gjelder kun for båter som starter i 
Norge) med mindre arrangør har annonsert noe annet. 
 

3.5 For Skagen Race 2023 vil ingen endringer av målebrev bli akseptert etter den 15. Mai 2023.  
Bytte av klasse vil ikke bli godkjent etter 15.Mai 2023, klokken 23:59   

3.6 På grunn av begrensninger i Skagen Havn er antall overnattende båter begrenset til 250 
båter. 

Minimum startende båter fra hver startdestinasjon er 10 båter.  

Hvis antall påmeldte båter overstiger 250 båter vil de som blir påmeldt etter at 
begrensningen på 250 båter er nådd, bli plassert på en venteliste.  Hvis det er påmeldte 
båter som bekrefter at de ikke vil bli i Skagen lenger enn ca. 2 timer etter ankomst 
Skagen, kan deltagere på venteliste bli flyttet til deltagerlisten. 

4 PÅMELDINGSAVGIFT 

 Påmeldingsavgiften inkluderer havneleie i Holmestrand i dagene før start, i Hals en natt 
og inntil to netter i Skagen samt en stk Piquet og velkomstdrink pr person ved ankomst 
Skagen 

Påmeldingsavgift for Skagen Race 2023: (Skroglengde: LOA) 
Shorthanded (Singlehand og Doublehand) Påmeldingsavgift 
LOA under 10 m  NOK 2100,- 
LOA 10 – 14,99m  NOK 2350,- 
LOA > 15m NOK 2600,- 
  
Fullt mannskap  
LOA under 10m  NOK 3100,- 
LOA 10 -14,99m NOK 3600,- 
LOA > 15 m NOK 3850,- 

 

 

5 

Påmelding er bindende. 

Tidsplan 

5.1 Registrering: 
Dato Sted Tid 
15. Mai  

 
 
18. Mai 

Registrering i Oslo/Bærum (utdeling av 
tracker) 
Skippermøte i Oslo/Bærum  
Holmestrand (for sent påmeldte) 
 
Hals (obligatorisk) 
Marstrand (obligatorisk) 

16:00 - 18:30 
 
19:00 - 20:00 
08:00- 10:00 
 
14:00 – 15:00 
Tid og Sted blir annonsert 

   
 



                  Skagen Race 2023 
INVITASJON 

 
  

 
Page 4 of 7 

5.2 Sikkerhetssjekk og egenerklæring skjema: 

Egenerklæring-Sikkerhet må være utfylt og signert ved registrering.  Sikkerhetssjekk 
kan bli gjennomført av arrangør både før og etter start/målgang.  

5.3 Datoer for seiling: 

Start: 18. Mai 2023 
 

5.4 
 
Planlagt tid for første varselskudd  
 
Start Holmestrand  

Shorthand klasser: 11:50 
Alle andre klasser: 12:50 

Starter fra Marstrand         TBA  
Start fra Hals                         16:00    

Klasseinndeling og planlagte starttider vil bli publisert på  www.skagenrace.no så fort 
som mulig, men ikke senere enn mandag 15 mai. 

 

5.5  

 

6 
 

Båter som ikke har passert mål innen klokken 20:00 fredag 19. Mai vil bli registrert som 
ikke fullført. 

 

MÅLEBREV 

Hver deltagende båt må ha et gyldig målebrev (gjelder ikke Tur-Klassen). 

 7 SEILINGSBESTEMMELSER 

Seilingsbestemmelsene vil være tilgjengelige før registrering.  

 

8 

 

 

 

 

 

 

REGATTALØPET 

Regattaløpet er som følger: 

• Start fra Holmestrand 
2    Skålholmen fyrlys SB                              N 58o32,600’        E 11o05,860’ 
3    Sørgrundsberget merke SB                   N 58o17,010’         E 11o10,290’  
4    Skagen nord-merke SB                           N 57o45,990’        E 10o43,700’   
5    Øst merke SB                                              N 57o43,867’	        E 10o42,320’ 

 
• Start fra Hals: 

1     Hals Barre Fyr BB                                     N 56o57,164’         E 10o2532,3’ 
2.    Grønn Lateralbøye BB                            N 56°51.220'    	 E 10°38.194'  
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8.1 
 

         
             3. Bøye #3, gul spesialbøye BB                      N 57° 5.0554'.        E 11° 7.659'  
             4. Rød Lateralbøye	#4 SB.                              N,	57° 6.321'.         E 10° 47.935'  
             5. Læsø Rende (tårn) SB                                 N	57°13.13190'        E	10°40.27974' 
             6. Skagen Øst merke BB.                                N	57º43,867’         E 10º42,320’  

 
 

• Start fra Marstrand: 
1    Start fra indre havn  
2    Hatteberget SB                                           N 57o51,750’            E  11o27,510’  
3    Kilen SB                                                  N 58o36,790’       E  10o59,590’ 

               4.   Skålholmen fyrlys SB                               N 58o32,600’         E  11o05,860’  
       5.   Sørgrundsberget merke SB                    N 58o17,010’           E  11o10,290’  
       6.   Skagen nord merke SB                             N 57o45,990’          E  10o43,700’   
       7.   Øst merke     SB                                           N 57o43,867’	         E  10o42,320’  
 

              SB = styrbord runding, BB = babord runding 
 
• Målgang er utlagt merke og flaggstang på «Engelsviken» nord for havneinnløpet 

til Skagen havn. GPS koordinater vil bli annonsert før start 18. Mai. 
 
 

Ingen båter skal gå vest av E 10o25.0’ etter passering Sørgrundsberget merke. 

For startende fra Hals skal ingen båter seile lenger øst enn begrensningslinje #2 som 
ligger nord/syd på	11°10.000' E 

Omtrentlig lengde for løpet er 120 NM for starter både fra Holmestrand og Marstrand. 

Omtrentlig lenge for løpet fra Hals er 91 NM for DH-rating. 

 
 
NØDHAVN 
 
Det er tillatt å søke nødhavn underveis i løpet.  Beskrivelse av prosedyre for dette 
beskrives nærmere seilingsbestemmelsene. 
 

9 Regattaens oppslagstavle 

Den offisielle oppslagstavlen for regattaen er på regattaens hjemmeside 
www.skagenraace.no .  

10 RESULTATER 

 Scoringssystemet er som følger: Utseilt tid for alle, NOR/SRS/DH Rating klasser 
multipliseres med båtens rating. 
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 11 Havn 
 
I Skagen skal alle båter som deltar i regattaen følge instrukser fra Skagen Race sine 
havnerepresentanter. En havneplan vil bli publisert senere på regattaens oppslagstavle. 
 
 

 12 PREMIEUTDELING 

Premieutdeling vil bli i Kappelborg Kulturhus lørdag 21 mai klokken 12:00 

 13 FORSIKRING 

Alle deltagende båter skal ha gyldig forsikring  
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Skagen Race 2023, løpet (revidert fra Hals) 

 
Link to this map: 
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1_RQg_do7PGdy6OitXSxiogy8chAVRxY&usp=sharing  
If you click the map, you can zoom in and find more details and coordinates for all marks. 
 


