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SEILINGSBESTEMMELSER 
 
Regler:  
 

Vestfjordseilasen seiles etter ISAF's Kappseilingsregler 2013 - 2016 
og NSF’s Sikkerhetsbestemmelser for Tur- og Havseilas. Reklame 
skal være begrenset til Kategori A i ISAF Regulation 20.   
 

Turklassene, fembøringer, åttringer, vikingskip og seilskuter seiler 
etter sjøveisreglene. Når båter i andre klasser møter disse, og andre 
båter som ikke kappseiler, gjelder sjøveisreglene. Båter i turklassene 
skal føre nasjonalflagg som tegn på at det seiles etter sjøveisreglene. 

 
Sikkerhet: 
 

Alle båter utenom nordlandsbåter og vikingskip skal være bygd og 
utrustet etter NSF's sikkerhetskategori 4 med unntak av kravet om 
håndholdt VHF i ISAF Regulations 3.21.9 pkt. E. Båter som ikke 
tilfredsstiller sikkerhetskategori 4 kan søke regattakomiteen om dis-
pensasjon, og delta om dette gis. 
 
Ansvar: 
 

Deltakere i regattaen deltar ene og alene på eget ansvar. Bodø seil-
forening og regattaansvarlig vil ikke akseptere noe ansvar for skade 
på materiell eller person, eller dødsfall inntruffet i forbindelse med, 
før, under eller etter regattaen. Deltagende båter må ha tegnet an-
svarsforsikring for den skade som kan bli påført tredjemann.  
 
Registrering: 
 

Ved ankomst til Nordskot skal skipper / høvedsmann på deltakende 
båt registrere seg på regattakontoret før kl 20:00 fredag kveld, 
26.06.2015. Båter som forventer å ankomme Nordskot etter kl. 
20:00 fredag kveld, må melde fra om dette til regattakomiteens mo-
biltelefon nr. 906 10 481 i løpet av fredag ettermiddag og før kl. 
20:00. Det vil da bli gitt beskjed om hvor regattadokumenter kan 
hentes. 
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Båter uten seilnummer: 
 

Deltakende båter som ikke har synlig seilnummer/kjennemerke skal 
melde fra om dette ved registrering på Nordskot. Ved behov kan 
båten bli tildelt et nummer gjeldende for denne regattaen. Nummeret 
skal vises godt synlig på babord side av båten ved målpassering. 
 
Kontroll av båter: 
 

Før seilasen kan det bli gjennomført stikkprøvekontroll av båtens 
sikkerhetsutstyr. Etter seilasen kan det bli gjennomført kontrollmå-
ling av båtenes seil og rigg.  
 
Klistremerke fra sponsor: 
 

Alle båter kan bli pålagt å føre klistremerke med reklame fra regat-
taens sponsor, Hovde Maritim AS, godt synlig på babord baug. 
 
Beskjeder til deltakerne: 
 

Meldinger til deltakerne vil bli gitt over VHF kanal 72 og ved opp-
slag på regattakontoret. En ber om at alle deltakende båter lytter til 
denne kanalen fra kl. 07:00 lørdag morgen, under seilasen og inntil 
premieutdeling i Kabelvåg. Meldinger av betydning for regattaen fra 
og med lørdag morgen kunngjøres kun på VHF kanal 72.  

 

Kl. 07:30 lørdag morgen sendes en kort orientering om værmelding-
en, og endelig bekreftelse av startområde og tidspunkt. 
 
Endringer av bestemmelsene: 
 

Disse bestemmelsene kan endres frem til skippermøte i Nordskot. 
Eventuelle endringer vil bli kunngjort på skippermøtet. Endringer 
blir slått opp på oppslagstavle ved regattakontoret, senest 1 time  
etter skippermøtets slutt. 
 
Skippermøte: 
 

Skippermøte holdes kl. 20:30 fredag 26.juni 2015. Oppmøte ved 
regattakontoret på Nordskot. 
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Handikap: 
 

Regattaklassene seiler etter NOR Rating regler for 2015. For bereg-
ning av korrigerte tider benyttes standard beregningsmetode ”tid på 
tid”.  

 
Flerskrogklassen seiler etter målebrev utstedt av flerskrogklubben. 

 
Nordlandsbåter og vikingskip konkurrerer uten handikap. 

 
Seilskøyter benytter Colin Archer-klubbens måltall (Vet - rating). 
Målebrev med 5 års gyldighet fås fra Jeppe Jul Nielsen, Risør. 

 
Båter i turklassen konkurrerer uten handikap. 

 
Seilskøyter og andre båter som ikke har måltall, seiler i turklasse 
uten tidskorreksjon.  
 
Alle båter i regattaklassene registrerer seg med NOR Rating ved på-
melding gjennom Seilmagasinets Sail Race System. Målebrev skal 
allikevel medbringes til skippermøtet. Du kan registrere, betale og 
hente ut Ratingbevis (målebrev) på http://www.norlys.org.  
 
Radiokommunikasjon, VHF. 
 
Alle båter som deltar i regattaen har lytteplikt på kanal VHF kanal 
72. Alle meldinger fra arrangør til deltakerne vil bli gitt på kanal 72. 
Ved oppkalling av arrangør eller regattakomité, benyttes denne 
kanalen med kallesignal "Vestfjordseilas regattakomité."  

 
Det er ikke tillatt å utveksle informasjon mellom båtene om vind, 
strøm, bølger, båtens plassering, veivalg og andre forhold som kan 
ha betydning for utfallet av regattaen. 
 
Klasser, starttidspunkt og klasseflagg: 
I Hovde Vestfjordseilasen 2015 seiles det i følgende klasser som 
starter på følgende tidspunkt og har følgende oppgitte klasseflagg: 
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Flagg D  Flagg F  Flagg E  Flagg P 

Klasse Starttidspunkt 
Klasse-
flagg 

  Startområde 
1 

Startområde 
2 

  

Åttring kl 08:00 kl 08:15 D 

Fembøring kl 08:00 kl 08:15 D 

Skøyter kl 08:00 kl 08:15 D 

Vikingeskip kl 08:00 kl 08:15 D 

Flerskrog kl 08:00 kl 08:15 D 

Regattaklasse 1 u/spinnaker        kl 08:10 kl 08:25 E 

Regattaklasse 2        kl 08:10 kl.08:25 E 

Regattaklasse 3        kl 08:10 kl.08:25 E 

Turklasse 1       kl 08:20 kl 08:35 F 

Turklasse 2      kl 08:20 kl.08:35 F 

Regattaklasse 4  kl 08:30 kl 08:45 D 

Regattaklasse 5 kl.08:30 kl 08:45 D 

Klasseinndeling i tur- og regattaklassene fastsettes etter etteranmel-
dingsfristens utløp, og kunngjøres senest på skippermøtet i Nord-
skot. For turklassene vil inndeling gjøres etter båtlengde uten evt. 
baugspyd/badeplattform. For regattaklassene vil inndeling gjøres 
etter NSF’s anbefalinger og etter NOR Rating. 

 
Varselsignal for 1. start vil, hvis forholdene ligger til rette for det, 
bli satt til kl. 07:55 den 27.06.2015. 
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Spinnaker – fradrag: 
 

Ratingtall angitt i gyldig målebrev ved etteranmeldingsfristens ut-
løp, vil bli benyttet ved utregning av tid i regattaklassene. Det vil 
ikke bli gitt fradrag dersom spinnakeren ikke brukes. Båter uten ak-
tivert spinnaker/genaker/code0 i målebrevet, plasseres i regattaklas-
se uten spinnaker. 

 

Deaktivering av innmålt spinnaker/genaker/code0 i målebrevet, må 
utføres innen etteranmeldingsfristens utløp, om dette ønskes gjort. 
 
Startområder: 
 

Vedlagte kartskisse viser to startområder. Primært brukes startområ-
de 1. Startområde 2 nyttes kun ved lite vind, eller i andre tilfeller der 
regattakomiteen finner det riktig. Startlinjen vil være begrenset av 2 
gule startbøyer. Merk at startbåten ikke er startlinjemerke.  

 

Startområde 1: Startlinje vil bli lagt ut ved Kjuklingen Varde som 
ligger ved det nordre innløpet til Grøtøyleia.  

 

Startområde 2: Startlinje vil bli lagt ut sør for varde på Storflo-
holmen. 

5 minutter før start klasseflagget heises skudd avfyres 

4 minutter før start Flagget P heises skudd avfyres 

1 minutt før start Flagget P senkes langt lydsignal gis 

Start klasseflagg senkes skudd avfyres 

Vær oppmerksom på at flaggene er gjeldende signal. Skuddene er 
bare hjelpesignaler.  
 
Tidtaking: 
 
For alle klasser (også skøyter og nordlandsbåter) regnes tiden fra 
startsignalet går. Alle båter skal selv ta sin seiltid ved bruk av GPS - 
tid fra startsignalet går til båten skjærer mållinjen.   
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Bruk av motor: 
 

Fremdrift med motor er ikke tillatt. Alle med unntak av seilskuter / 
vikingskip, skal stoppe sin motor fra 4 minutter før start og til båten 
er gått i mål. Seilskuter / vikingskip stopper motor 1 min før start. 
Dog kan motor benyttes når man skal overholde vikeplikt for nytte-
trafikk, for eksempel i vindstille eller trangt farvann. I slike tilfeller 
må ikke motor benyttes for å arbeide seg fremover mot mål. Dette 
endrer regel 42. 
 
For tidlig start: 
 

Båter som starter for tidlig og ikke vender tilbake og starter riktig, 
vil få et tillegg i seiltiden på 5 %. 

 
Båter som ikke møter til start/avbryter: 
 

Båter som er påmeldt, men blir forhindret i å delta eller som bryter 
løpet, må gi beskjed til regattakomiteen snarest. Forfall og avbrytel-
ser meldes med SMS til tlf. 906 10 481 (husk å merk meldingen 
med seilnummer eller båtnavn).  
 
Løp og mållinje: 
 

Alle klasser seiler fritt mellom startlinje og mål. Mållinjen er mel-
lom flagg på moloen i Kabelvåg og høyeste punkt på Sauholmen 
(markert), se egen kartskisse.   
 
Nordlandsbåter - vikingskip – roing: 
 

I klassen for nordlandsbåter og vikingskip kan deltakerne ro.  
 
Skippers rapport: 
 

Skippers rapport skal leveres snarest på regattakontoret og in-
nen 1 time etter målpassering, og ikke senere enn kl 18:00. Båt 
foran og etter i mål, skal oppgis i skjemaet. En rapporterer GPS-tid 
for målgang (dvs. klokkeslett lokal tid - ikke tid etter egen stoppe-
klokke eller lignende). Arrangør bruker GPS-tid. Egen tidtaking skal 
kontrolleres med resultatlistene før premieutdelingen, slik at eventu-
elle feil eller misforståelser kan bli rettet opp. 
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Maksimaltid: 
 

En båt må krysse mållinjen innen kl 17:00 den 27.06.2015 for å bli 
regnet som fullførende båt. Båter som går i mål etter dette tidspunkt 
noteres som ikke fullført  (DNF).   
 
Protestfrist: 
 

Protester må leveres på regattakontoret snarest, og senest 1 time et-
ter egen målpassering og før kl 17:30. Båter som har til hensikt å 
protestere, og som fullfører etter kl 16:30, skal gi muntlig melding 
om dette til regattakomiteen på tlf. nummer 906 10 481 ved mål-
gang, og senest kl. 17:30.  

 
Kunngjøring av protester:  
 

Arrangør vil kunngjøre hvem som protesterer, hvem det blir protes-
tert mot, hvilke vitner som blir innkallet, når og hvor høringen fin-
ner sted. Dette vil skje på oppslagstavle ved regattakontor i Kabel-
våg og på VHF kanal 72, så snart som mulig etter at siste båt har 
gått i mål, og senest kl. 17:40.  Hver enkelt protest vil bli kunngjort 
så fort som mulig etter at den er innlevert.  
 
Resultatliste: 
 

Bekjentgjørelsen av resultatliste vil bli gjort ved oppslag på regatta-
kontoret senest kl. 18:15. Deltakerne har selv ansvar for å gjøre seg 
kjent med resultatlisten. Protester på resultatliste må leveres senest 
kl. 18:30.  Dette endrer reglene 61.3 og 62.2 m.h.t. protestfrist.  
 
Regattakomite: 
 

Spørsmål og andre henvendelser kan rettes til komiteens medlem-
mer: 
 

Oddgeir Strømsnes (leder) 906 10 481  Baba Yaga  
Erik Bang    900 97 940  Baba Yaga 
Roar Eikeland   414 66 464  Norte  
Morten Leiknes   916 37 178  Ea 
Vibeke Jenssen    915 86 761  Ea 
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Praktiske opplysninger: 
 
Tidtakere står ved Rødt merke på lykta. En i refleksvest viser med tegn 
når båten er over målstreket. Egen tidtaking + båt foran og bak skal  
allikevel føres opp på skippers rapport 
 
Ved ankomst Kabelvåg  kan man fortøye langs med kaiene i Vågen, eller i 
småbåthavna rett innenfor moloen. 
 
Regattakontoret er i 2.etasje på Arbeideren. Inngang fra Tore Hjorts gate, 
på baksiden av bygget sett fra havna. Åpner kl. 1500 eller som angitt på 
skippermøtet. 
 
Dusjing og toalettbesøk på kan gjøres på skolen. Toalettene på skolen vil 
være åpne hele døgnet. Ellers kan toaletter på brygga og Arbeideren bru-
kes.  
 
Premieutdeling vil foregå på torget. Hvis dårlig vær kan den bli flyttet inn 
på Arbeideren. 

Kabelvåg sentrum og innseilingen. Paviljongen (premieutdeling),  
og Arbeideren (regattakontor) og skolen med røde markører.  
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Vestfjordseilasen 

1982-2014 

Vestfjordseilasen ble første gang arrangert i 1982. En ønsket å samle seg  på 
Grøtøya/Nordskot slik de ofte gjorde fra gammelt av for å seile sammen over 
fjorden. Vestfjordseilasen har gått til Svolvær, Kabelvåg, Nyvågar og Hennings-
vær.  
Det startet med 16 båter i 1982 og i 2007 startet 112  båter på seilasen. Det er 
foreløpig rekord. Det seiles i fembøringsklasse, åttringsklasse, skøyteklasse, Tur-
klasser og regattaklasser delt etter LYS. Stundom også med en klasse for vi-
kingeskip! 
 
Det er satt opp premie til første tradisjonsbåt over fjorden, første båt i regattaklas-
sene,  raskeste båt etter LYS-koreksjon med mer. Raskeste båt over har vært ka-
tamaranen "Viktoria" på 2 timer 14,5 min. Av enskrogsbåter har Swan 44, 
"Arianne" beste tid på 2 timer 37 min.  

1984 "Lady Be Good" Geir Wintervoll BSF 
1985 "Monica" Eirik Torgersen BSF 
1986 "Vega" Per Johnsen HSF 
1987 "Mi Lady" Knut Karlsen BSF 
1988 "Aquarius" Gudmar Voje HSF 
1989 "Viktoria" Tor Arne Viksjø BSF 

1990 "Hebbe Lille" Ola Torstensen BSF 
1991 "Skiff II" Anders Hegland BSF 
1992 "Tumler" Bjørn H. Stamnes BSF 
1993 "Delfin" Truls Killi Lofoter 
1994 "Vega" Per Johnsen HSF 
(Fortsetter neste side) 

Premiering 2015 
 
• Den tradisjonelle deltakerplaketten deles ut til alle som fullfører.  
 

• Det gis premier til de 3 beste båtene i hver klasse. Årets førstepremier er 
trykk laget av kunstneren Lars Erik Karlsen. 

 

• Vandrepremien Vestfjordpokalen vil bli delt ut til beste båt i en av LYS-
klassene etter formelen: K = (2*T1)/(T1+T2). T1 er  tid på beste båt, T2 er tid 
på nest beste båt. Vestfjordpokalen går til vinner av klassen med lavest K. 

 

• Raskeste båt i LYS-klassene eller TUR-klassene vil få det ’Blå bånd’.   
 

• Vågan kommunes pokal (Den blå mastering) deles ut til første tradisjons-
båt over Vestfjorden. 

 

• Sparebankens vandrepremie deles ut til beste skøyte etter korrigert tid. 

Vinnere av Vestfjordpokalen: 
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1989 "Bess" Sigurd Kjelstrup, LSF 
1990 "Mathilde" Fridtjof Hansen, HSF 
1991 "Bess" Sigurd Kjelstrup, LSF 
1992 "Bess" Sigurd Kjelstrup, LSF 
1993 "Hanna Mathilde" Jan Wangaard,  
1994 ”Fauskeværingen” Viggo Stemland 
1995 ”Stormsvalen” Jan Ivar Pettersen 
1996 "Hæringen" Eddis Mikkelborg 
1997 "Hæringen" Ulf Mikalsen, Salta 
1998 "Victoria" Harald Berg, Ramsund 
1999 ”Victoria” Harald Berg,Ramsund 
2000 “Bess” Sigurd Kjelstrup, LSF 
2001 ”Hæringen” Harald Haave, Salta 

2002 ”Heggvin” Ronald Nikolaisen, 
2003 ”Victoria" Harald Berg, Ramsund 
2004  ”Svolvær” Steinar Hope Svolvær 
2005 ”Hæringen” Harald Haave, Salta 
2006 ”Hæringen” Sverre Willumsen 
2007 ”Svolvær” Erling Kjelstrup 
2008 ”Vågar” Odd-Arne Sandberg  
2009 ”Victoria”, Harald Berg 
2010 ”Victoria”, Harald Berg 
2011 ”Victoria”, Harald Berg 
2012 ”Spilbak”, Geir Wulff-Nilsen 
2013 ”Spilbak”, Geir Wulff-Nilsen 
2014 ”Spilbak”, Geir Wulff-Nilsen 

1996 "Gryling" Steinar Gyltnes HSF 
1997  Ikke delt ut. 
1998 "Victoria" Harald Berg Ramsund 
1999 ”Svolvær” Steinar Hope Svolvær 
2000 ”Bess” Sigurd Kjelstrup LSF 
2001 ”Bess” Sigurd Kjelstrup LSF 
2002 ”Bess” Sigurd Kjelstrup LSF 
2003 ”Svolvær” Steinar Hope Svolvær 
2004 ”Svolvær” Steinar Hope Svolvær 
2005 ”Bess” Sigurd Kjelstrup LSF 

2006 ”Svolvær” Steinar Hope Svolvær 
2007 ”Svolvær” Erling Kjelstrup, 
2008 ”Svolvær” Sigurd Kjelstrup 
2009  ”Svolvær” Sigurd Kjelstrup 
2010 ”Svolvær” Sigurd Kjelstrup 
2011 ”Svolvær” Sigurd Kjelstrup 
2012 Ikke delt ut 
2013 ”Svolvær” Sigurd Kjelstrup 
2014 ”Svolvær” Sigurd Kjelstrup 

Vinnere av Sparebankens vandrepremie: 

Vinnere av Vågan kommunes pokal (Den blå mastering): 

Hold deg oppdatert!  

www.bodoseilforening.no 

1995 "Caro II" F.A.Brenna BSF 
1996 "Lille Mor" L.E. Karlsen NSF 
1997 "Hera" Gunnar Finstad Leknes 
1998 "Hera" Bjørn E. Svendsen Stamsund 
1999 ”Leo II” Truls Rosmer Bergen 
2000 ”Hebbe Lille” Ola Torstensen BSF 
2001 ”Vega” Per Johnsen, HSF 
2002 ”Baark” Knut Aarøen, HSF 
2003 ”Hebbe Lille” Ola Torstensen BSF 
2004 ”Arianne”  Leif Pedersen, SSF 

2005 ”Palander” Johnny Øvervoll, TSF 
2006 ”Sayona” Kyrre Sollund, TSF 
2007 ”Lærke” Kai Linde, BSF 
2008 ”Marathi” Anton Borch, TSF 
2009 ”Pulverheksa”, Kenneth Lauritsen  
2010 ”Tora” Håkon Sten Gustavsen 
2011 ”Bimbo”, Morten Leiknes, BSF 
2012 ”Blue Label”, Helge Lauritzen 
2013 "Caro II", F.A.Brenna BSF 
2014 ”El Torres”, Trond Danielsen BSF  
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Komiteer og ansvarlige  

Oppgaver Medlemmer Mobil 
  

Komité 

 
Oddgeir Strømsnes (leder) 
 
Erik Bang 
 
Roar Eikeland 
 
Morten Leiknes 
 
Vibeke Jenssen 

 
906 10 481 
 
900 97 940 
 
414 66 464 
 
916 37 178 
 
915 86 761 

Påmelding 
Sail Race System 

Hovedkomite Seilmagasinet 

Protestkomite 
Hovedkomite 
+ delegerte 

906 10 481 

Kontakt Nordskot Astrid Asen 482 31214  

Kontakt Kabelvåg Wenche Nilsen Møkleby  975 00 243  

Redningsskøyte i 
Svolvær 

R/S Sundt Flyer 916 79 638 

NOR Rating 
Godkjenner lysbevis, målebrev 
og fastsetter rating i tvilstilfel-
ler, evt avviser båt 

 
Hovedkomite  
 

 906 10 481 

Sikkerhet 
Sjekker at båtene er i overens-
temmelse med sikkerhetsfor-
skriftene, og at disse følges 

Hovedkomiteen eller noen 
som utpekes av  
denne 

  

Skyssbåt Nordskot  926 93283  

Hovde Maritim AS 
(hovedsponsor) 

Odd-Rane Hovde 91 14 34 94 
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Mållinje Kabelvåg 

Mållinje 
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PROGRAM 

HOVDE VESTFJORDSEILASEN 2015 
 
Torsdag 25. juni: 
 
21.00  Seilerpub Nordskot. 
 
Fredag 26. juni: 
 
10.00  Skippermøte ”Skotpeisingen”, regatta for tradisjonsbåter, start  
  Ca kl 11.00. 
14.00   Regattakontor Nordskot åpent til 20.00.  
16.00   Havrettsbord til kl. 21.00. 
20.30  Skippermøte, Hovde Vestfjordseilasen. 
22.00  Maritim pub. 
22.00  Regattafest til levende musikk, Mojoo spiller. 
  (Alle båter/mannskap får 50 % rabatt på billett når båten har 
  meldt seg på Regattakontoret). 
 
Lørdag 27. juni: (Utdrag fra program Kabelvågmarkedet) 
 
11.00         Markedsbodene åpner. 
13.00         Konsert - Galleri Lille Kabelvåg. 
13.00 Kabelvåg paradetropp på kaia 
14.00         Trekkspillkonsert - Vågan trekkspillklubb. 
15.00 Regattakontoret i Kabelvåg åpner. 
15.00         Korpskonsert Kabelvåg musikkforening - Paviljongen. 
16.00         Oppvisning v / Stamina - Paviljongen. 
16.30         Musikalsk underholdning / korte konserter fra Paviljongen. 
20.00         Premieutdeling - Vestfjordseilasen. 
21.00         Konsert på Arbeider’n . 
21.00         Konsert på Præstengbrygga med ”De tre musketerer”. 


