
 
 

Askøy Rundt Huisman Race 2013 

 
Lørdag 17. og søndag 18. august 2013 

 
   

Arrangør: 
 

Askøy Seilforening 
Kollevåg Friluftsområde 
5310 Hauglandshella 

  



1. REGLER 
 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i RRS 

(Kappseilingsreglene 2013-2016) 

 Nasjonale og skandinaviske forskrifter gjelder. 

 Seilingsbestemmelser og kunngjøring for regattaen. Ved uoverensstemmelser 
mellom dokumentene har seilingsbestemmelsene presedens. 

 ORC Sikkerhetsbestemmelser for tur og havseilaser - norsk kategori 6 gjelder. 

 NOR-Rating regler for 2013 gjelder. 

 Regler for Hordacup tur og hav 2013 gjelder. 

 ISAF regulation 20: Regattaen er klassifisert som et stevne i kategori C 
 
2. KLASSER OG KLASSEREGLER. 
For båter som starter i NOR-Rating klassene gjelder: 

 Må ha gyldig målebrev. 

 Båter uten gyldig målebrev vil automatisk flyttes til TUR-klassen. Dette endrer RRS 
63.1 og Appendiks A. I tilfelle båten uten gyldig målebrev likevel, uansett av hvilken 
grunn, seiler i NOR-Rating vil den bli diskvalifisert uten høring. 

 Skipper er selv ansvarlig for at båt, seil og annet utstyr er i samsvar med 
målebrevet. RRS 78.1. 

 
Båter som melder seg på og starter i klassen uten spinnaker skal benytte måltall fra 
NOR-Ratings målebrev under rubrikken «uten spinnaker rating». 
 
Båter som melder seg på og starter shorthanded (max 2 personer) skal benytte måltall fra 
shorthanded målebrev.  
 
Båter som starter i turklasse, blir ikke rangert i henhold til måltall. 
 
Uanmeldt kontroll av båt kan skje i forbindelse med regattaen av NOR-Rating, eller 
NOR-Ratings oppnevnte representant. Denne representanten kan protestere på et hvilket 
som helst brudd på NOR-Ratings regler. Dette forandrer RRS 60.2.   
 
Startende båters NOR-Rating tall tirsdag 13. august klokken 23:00 vil gjelde. Dette gjelder 
også for båter som etteranmelder seg og hadde gyldig måltall ved ordinært 
påmeldingstidspunkt. 
 
For båter som starter i Express-klassen gjelder: 

 Startende Express skal ha gyldig NOR-Rating målebrev. 

 Express klasseregler gjelder.   
 
 

3. REKLAME 
Arrangøren forbeholder seg retten til sponsorreklame. 
 

4.  RETT TIL Å DELTA  



Regattaens NOR-Rating-klasser er åpen for alle båter med gyldig NOR-Rating bevis. 

 

Regattaens turklasse er åpen for alle båter som er i samsvar med ORC, norsk kategori 6. 

 

I NOR-Rating-klasse for Doublehanded er det tillatt å bruke elektriske hjelpemidler, f.eks. 
Autopilot. 

 

I alle startende båter skal minimum kapteinen være tilknyttet forening som er 
medlem av NSF. 

 

Alle startende båter unntatt startende i turklassen skal ha gyldig seillisens. 

 

5. PÅMELDING 

Påmelding gjøres elektronisk direkte på http://seilmagasinet.no/regatta?regatta=1352 

 

innen 13/8 kl 23.00. 

 

Etteranmeldelse mottas innen fredag 16 august klokken 19:00 

 

Startkontingent er kr 450,-. 

 

Startkontingent på etteranmeldte båter er kr 600,- 

 
6. ENDRINGER I SEILINGSBESTEMMELSER OG BESKJEDER TIL 
DELTAKERENE 

 Før fredag kl. 20:00 på regattaens hjemmesider.  

 Etter fredag kl. 20:00 på regattaens hjemmeside og lørdag fra bøyebåt ved 
startområdet. Ved forandringer i Seilingsbestemmelsene vises flagg «L». 

 Etter målgang lørdag og før start på søndag vil beskjeder til deltagerne bli gitt på 
regattaens offisielle oppslagstavle på Herdla. 

 Eventuell forandring av starttidspunkt på søndag vil bli publisert på regattaens 
hjemmeside og på oppslagstavlen på Herdla før lørdag klokken 20:00. 

 
Meldingene vil bli nummererte og i alle fall legges ut på regattaens hjemmeside. 
Ved endring av seilingsbestemmelsene på Herdla vil Flagg «L» skytes opp. 
 

7. KLASSER 
Det seiles i følgende klasser: 

1. NOR-Rating uten spinnaker 
2. NOR-Rating Doublehanded  
3. NOR-Rating med spinnaker, med rating t.o.m. 0,930 
4. NOR-Rating med spinnaker, med rating 0,931 til og med 1,000 
5. NOR-Rating med spinnaker, med rating 1,001 og over 

http://seilmagasinet.no/regatta?regatta=1352


6. Express-klasse 
7. TUR-klasse 

 
Arrangøren kan slå sammen klasser avhengig av antall påmeldte båter. 
 

8. TIDSPROGRAM OG STARTOMRÅDE 
Starten lørdag 17. august vil være øst av Bakarvågen i Byfjorden.  
Varselsignal for første start kl. 10.55 / Start kl. 11:00 

 
Resterende starter går i sekvens direkte etter hverandre dersom det ikke blir tilbakekalling 
av noen start. Se startlister - der fremkommer klasseflagg og starttider. 
 
Starten søndag 18. august vil være vest av Gavlen på Herdla 
Varselsignal for første start kl.10.55 / Start kl. 11:00 
 
Resterende starter går i sekvens direkte etter hverandre dersom det ikke blir tilbakekalling 
av noen start. Se startlister - der fremkommer klasseflagg og starttider. 
 

09. LØPET LØRDAG 
 

09.1: KLASSE: 1, 2, 3, 6, og 7. 
  

LØP.1  
Start fra nord mot syd 
Fra start, sørover Byfjorden, bøye nordvest for Nordnes rundes om babord, nordover 
Byfjorden, nordover Herdlefjorden, gjennom Det Naue, bøye nord for Herdla rundes om 
babord og i mål øst av Herdlaflu stake. 
 
LØP. 2  
Start fra syd mot nord 
Fra start, nordover Byfjorden, nordover Herdlefjorden, gjennom Det Naue, bøye nord for 
Herdla rundes om babord og i mål øst av Herdlaflu stake. 

 
 

09.2 KLASSE: 4 og 5. 
 

LØP. 1 
Start fra nord mot syd. 
Fra start, sørover Byfjorden, bøye nordvest for Nordnes rundes om babord, nordover 
Byfjorden, nordover Herdlefjorden, gjennom Det Naue, bøye nord for Herdla rundes om 
babord, Søreflu stake rundes om styrbord, nordre jernstake på Mefjordsboen 
rundes om babord, og i mål øst av Herdlaflu stake. 
 
LØP. 2 

Start fra syd mot nord. 
Fra start, nordover Byfjorden, nordover Herdlefjorden, gjennom Det Naue, bøye nord for 



Herdla rundes om babord, Søreflu stake rundes om styrbord nordre jernstake på 
Mefjordsboen rundes om babord og i mål øst av Herdlaflu stake. 
 

 
10. SØNDAG: ALLE KLASSER SEILER SAMME LØP 

Start fra nord mot syd 
Fra start, sydover Hjeltefjorden, bøye på Storegrunnen (ca 1.5 n.mil sydøst av Jona lykt) 
rundes om styrbord, nordvestover mot Lille og Store Jona som rundes om babord, 
sydover Hjeltefjorden, søre Rotøy rundes om babord og i mål sørøst for Vardøy i 
Hauglandsosen ved innseilingen til Askøy Seilforening 
 

11. STARTEN 

Startprosedyre følger regel 26.    
 

5 minutter før start gis varselsignal  
Startklasse flagg heises + lydsignal 

 
4 minutter før start gis klarsignal  
Startklasse flagg står og  
Signalflagg P heises + lydsignal 

 
1 minutt før start  
Startklasse flagg står og 
Signalflagg P fires + lydsignal 

 
Start  
Startklasse flagg fires + lydsignal 
 
 

12. STARTLINJE     

Lørdag: 
Startlinjen er mellom to bøyer i området øst av Bakarvågen.   
 

Søndag: 
Startlinjen er mellom to bøyer vest av Gavlen på Herdla. Startretning er mot syd. 
 

13. FLYTTING AV STARTOMRÅDE 

Ved flytting av startområdet heises signalflagg "L" på startbåt og lydsignal gis. Ny 
startlinje vil være mellom to bøyer, eller mellom bøye og båt som fører signalflagg "M" 
 

14. INDIVIDUELL TILBAKEKALLING 

Signal vil bli gitt som i regel 29.1 - Signalflagg X heises og lydsignal vil bli gitt. 
  

15. GENERELL TILBAKEKALLING 

Signal vil bli gitt som i regel 29.2 (Likhetstegn heises) med 2. lydsignal. Dersom en 
startpulje tilbakekalles, forskyves senere startende klasser tilsvarende. 



 

16.  AVKORTING AV LØPET 
Løpet kan avkortes for enkelte klasser, klasseflagg for gjeldene klasser vises fra 
komitebåt sammen med signalflagg S. 
 
Dersom komitebåt ikke viser klasseflagg gjelder avkorting for alle klasser. 
 
Avkorting kan være mellom signalflagg S på komitebåt og utlagt bøye / rundingsmerke. 
 
Når ledende båt nærmer seg mållinjen for avkortet løp, vil det bli gitt følgende signal i 
henhold til regel 32. Signalflagg "S" heises på komitebåt, - eventuelt sammen med 
klasseflagg - samtidig som det gis 2 lydsignal. 
 

Lørdag: 
I nordre del av Herdlefjorden i område Mjølkevik på Askøy, De Naue og Herdla, eller ved 
hvilket som helst rundings-/passeringsmerke. 
 

Søndag: 
Bøye ved Storegrunden, Jona fyr og sørspissen av Rotøy. 
 

17. MÅL 
Lørdag: Mållinjen er mellom Herdlaflu stake og bøye/overrettmerke på land øst av 
Herdlaflu stake. Mållinjen passeres fra nord mot syd. 
 

Søndag: Mållinjen er mellom to bøyer sydøst for Vardøy i Hauglandsosen ved 
innseilingen til Askøy Seilforening. Mållinjen passeres fra sør mot nord. 
 

18. MAKSIMALTID  
Båter som ikke er kommet i mål innen kl 18.00 lørdag og kl. 17.00 søndag, noteres som 
ikke fullført og vil bli skåret som DNF. Dette endrer regel 35 
 

19. BRUTT SEILAS  
Båter som bryter seilasen må melde fra om dette til regattasjefen over  
VHF kanal 73 eller mobil 971 86 890. 
 

20. PROTESTER 
Protester skal skrives på godkjent protestskjema. Dette kan fås utlevert ved henvendelse 
til regattasjefen. 
 
Protester må være levert regattakomiteen senest 1 time etter at siste båt har gått i mål i 
den seilasen protesten gjelder for. Båter som har til hensikt å protestere skal gi dette til 
kjenne for regattakomiteen på målgangsfartøyet. Kun båter som har gitt beskjed til 
målgangsfartøyet har rett til å protestere. Dette forandrer regel 60.1 (a) 
 
Protester lørdag legges i oppsatt "protestkasse" på kaien på Herdla og søndag til 
regattakomiteen i målområdet eller på Askøy Seilsportsenter. 



 
Den protesterende båt har plikt til å underrette de båter den protesterer på når og hvor 
protesten vil bli behandlet. 
 
Protester vil bli behandlet mandag 19. august kl 18.00 på Askøy Seilsportssenter.  
 

21. TIDSKORREKSJON OG POENGBERENING 

Tid korrigeres etter systemet “Tid på tid.” Resultatlisten beregnes etter Appendix A. 
 
Regattaen omfatter to seilaser og begge teller med i poengsammendraget. 
 
Avvikles bare en seilas blir resultatet fra denne seilasen stående som endelig resultat for 
regattaen. 
 

22. PREMIERING  
NOR-Rating- klasser Det vil bli ordinær premiering av ca. 1/3 av de påmeldte båter.  
 
Turklasse: Turklassen blir premiert etter loddtrekning. 
 
Premieutdeling vil finne sted til høsten etter nærmere kunngjøring. 
 

23. ANSVARSFRASKRIVELSE 

Det er en ufravikelig regel at Askøy Seilforening, eller noen av foreningens funksjonærer, 
ikke kan gjøres til ansvar for noe som rammer person eller eiendom under, eller i 
forbindelse med kappseilasen. Enhver båt har alene ansvar for å avgjøre om den skal 
starte eller ikke, eller om den skal fortsette å kappseile eller ikke. 
 

24. EGENERKLÆRING 

Alle båter må fylle ut egenerklæring (se vedlegg) påført klokkeslett for målpassering, samt 
båt foran og båt bak i mål begge dager. Egenerklæring oppbevares av den enkelte 
deltaker og leveres til arrangør ved forespørsel. 
 
Båter som ikke er registrert i mål av arrangøren og ikke kan levere egenerklæring, 
vil bli registrert DNF. 
 

 
 
  



26. PROESTKOMITE            

Vil bli oppdatert. 
 
                                         
Regattasjef:   Ole-Jørgen Michelsen Mob: 971 86 890 
 
 
 
 
 
 

 
GOD SEILAS !! 

 
 
 
 
 

  

http://www.hordaland-seilkrets.no/default-css.asp?ID=11884&K=2632


 
 

EGENMELDING 
   

Askøy Rundt Huismanrace 2013 

  
NOR- …………… 
 
Lørdag 17. August:  

Målpassering kl……… 
Båt foran………………………                                                                                      
Båt bak  ……………………… 
 
 
 

Søndag 18. August 
Målpassering kl. ……… 
Båt foran………………………. 
Båt bak ………………………. 

 
Sign: …………………………Tlf..……………E-post…………  

(Rormann) 
 
 
 
 
 
 
 

 


