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 Kristi himmelfarts helgen; 4-6 mai 2016 

Fra Åsgårdstrand, Norge til Skagen, Danmark 

Arrangør: Bærum Seilforening 

  REGLER 

 1 Du må ha en seilbåt (eller ha noen med seilbåt som du kan seile med). Det er ikke mulig å 

seile med mindre en skipper og 1 mannskap om bord. Båten må være minimum 30 fot, være 

overbygget og ha køyeplass til alle. Båten må ha ansvarsforsikring. 

 2 Det kun lov å benytte seilene til fremdrift (i.e. ikke motor) 

 3 Du starter ved å seile i mellom Mefjordbåen og rød bøye utenfor Slagentangen, mellom kl 

09:00 og 17:00 på onsdag 4. mai. 

 4 Det seiles øst for 

1. Skålholmen fyr,  

2. BrofjordensAngörning,  

3. Skagnes østmerke N 57º43,867’  / E 10º42,320’ 

 5 Du går i mål i det du seler syd for Skagnes østmerke, dvs krysser en linje som går fra dette 

merket og rett sydover. 

 6 Tiden tas med Tracker som må hentes hos Bærum Seilforening på Sarbuvollen, mandag 2.5 

mellom kl 18:00 og 21:00 

 7 Sjøveisreglene gjelder. Husk at du SKAL vike for all nyttetrafikk! Benytt motor om 

nødvendig 90 på banens kurs. Ingen protester på påståtte brudd på sjøveisreglene vil bli 

behandlet av arrangør. Seilere som kan ha brutt en sjøveisregelen kan vise god sportsånd 

ved å trekke seg fra seilasen (ved å gi Bærum Seilforening beskjed om det) 

 8 Sikkerhet: Nedenstående liste kan SikkerhetsSkjema erstatter ikke skipperens ansvar for at 

båten er forsvarlig utstyrt og med fornuftig besetning, men lister opp det løse utstyret som vi 

som arrangører krever at det skal være om bord. Den må leveres utfylt og signert ved 

henting av Tracker. Innen samme tid må mannskapslisten, som er en del av 

påmeldingssystemet, være komplett. 

 9 Deltagende båter må fullføre påmelding via skjema på www.SEILmagasinet.no, innen 

søndag 1. Mai. Kl 24:00 Betaling skjer samtidig med kredittkort som en integrert del av 

påmeldingen. Pris for påmelding er  

 Pris 

Båter med LOA under 12 m NOK 1850 

Båter med LOA fra og med 12 m NOK 2050 

Alle flerskrog NOK 2350 
 

10 Offisielle båter er merket med Helly Hansen logoer. 

11 I Skagen skal båtene fortøyes i hht. instrukser fra arrangøren eller mannskaper fra Skagen 

Havn. 

12 Premieutdeling skjer i Skagen havn, “Auktionshallen”, fredag 6.5 ca kl 16:00. 

http://www.seilmagasinet.no/
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13 Deltagelse skjer fullstendig på egent ansvar. Bærum Seilforening kan på ingen måte gjøres 

ansvarlig for skade på materiell log personer, inklusive dødsfall, før, under og etter seilasen. 

14 For ytterligere informasjon, vennligst send en mail til skagen@bseil.no eller kontakt:  

Leder for arrangementskomite Anne Næsset 

Mobile (+47) 91786842 

Regattasjef Christian Gundersen 

Mobile (+47) 920 44 448 

Sekretariat/presse/internett   Christian Gundersen  

Mobile (+47) 920 44 448 

Sikkerhetsansvarlig Arne K. Hammersland 

Mobile (+47) 906 68 424 
 

 

 

 

Skagen Havn, fortøyning i ett av to angitte basseng – avhengig av tid for retur 

  

Auktionsbassin 
- retur på torsdag 
eller fredag 

Mellombassin 2 
- retur på lørdag 

Auktionshal 
- Regatakontor 
- Premieutdeling 

mailto:skagen@bseil.no
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Løpet 

 

Link til dette kartet: 

http://maps.google.no/maps/ms?ie=UTF8&hl=no&msa=0&msid=205832166540482221137.00049fc2879e8ebf

c865f&ll=58.539595,10.557861&spn=2.093055,4.53186&z=8     

NB. Kun for illustrasjon – ikke navigasjon.  

De to røde merkene gjelder regattaklassene, ikke de som deltar i TurGlede  

Husk at de ulike GPS koordinat formater; alle 3 koordinatsett representerer samme punkt: 

grader (DD.ddddd°) 

grader, minutter (DD°MM.mmm’) 

grader, minutter, sekunder (DD°MM’SS.s”) 

57.71811, 10.58683 

N 57 43.087, E 10 35.21 

N 57 43 5.2, E 10 35 12.6 

http://maps.google.no/maps/ms?ie=UTF8&hl=no&msa=0&msid=205832166540482221137.00049fc2879e8ebfc865f&ll=58.539595,10.557861&spn=2.093055,4.53186&z=8
http://maps.google.no/maps/ms?ie=UTF8&hl=no&msa=0&msid=205832166540482221137.00049fc2879e8ebfc865f&ll=58.539595,10.557861&spn=2.093055,4.53186&z=8
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