Bodø Seilforening

Notice Of Race
Velkommen til å melde deg på Nordland Offshore Race (NOR) 2011 Nord-Norges hardeste regattautfordring – en tomannsregatta med start
fra Bodø fredag 20. mai 2011 kl 11:30. Arrangør er Bodø Seilforening (BSF).
NOR 2011 er seilernes store styrkeprøve. Nærmere 100 nautiske mil i luftlinje skal tilbakelegges, både i kystnært farvann og over åpent hav. Båtene vil kunne følges på internett ved at deltagerne har TRACING UTSTYR om bord. Regattaen arrangeres for 6. gang som tomannsregatta. For å delta må skipperen ha fylt 21 år og mannskap fylt 18 år. Regattaen er åpen for alle båter som er bygd og utrustet etter NSF's sikkerhetskategori 3. Klasseinndeling vil skje etter at
påmeldingen er fullført. For å delta må båten ha gyldig NSF Lysmålebrev.
Starten går fra Bodø havn fredag 20. mai kl 11:30. Båter må krysse mållinjen senest før kl 15:00 lørdag 21.mai
for å bli regnet som fullførende båt.
Banen starter i Bodø går sør om Fleinvær ut til Værøy og tilbake til Bodø. Etter start vil det bli lagt inn et par rundinger på ytre havn i stedet for tidligere prerace. Løpet fra Værøy til Bodø er fritt.
Påmelding: http://seilmagasinet.no/ Påmeldingen åpner den 8. mars. Startavgift er kr 900,- og må innbetales for at
båten skal være gyldig påmeldt. Etter 1.mai økes påmeldingsavgift til kr 1000. Halve avgifta kan refunderes dersom
avmelding gjøres før 1. mai. Påmeldte båter publiseres fortløpende. Siste frist for påmelding er 13. mai. Lisens til
Norsk Seilforbund kan komme i tillegg.
Følg med på http://www.bodoseilforening.no Her vil vi stadig legge ut nyheter om regattaen. Seilingsbestemmelser
og annen informasjon kan lastes ned herfra. Seilere som ikke har båt, men som ønsker å delta som mannskap, kan
bruke Mannskapsbørs på BSFs hjemmeside eller henvende seg til komiteen.

Ta utfordringen - bli med på NORDLAND OFFSHORE RACE 2011
Regattaleder Bernt Aanonsen. Mobil 958 789 67. E-post: baanonse@online.no

Regattaen sponses av

