
Kunngjøring 
 

Banks Hjeltefjordtrim 2016 
 
Askøy og RAN seilforening har gleden av å invitere tur & havseilere til Banks 

Hjeltefjordtrim 2016. Hjeltefjordtrimmen blir arrangert tirsdager fra 26. april til 
13. september, med pause i sommerferien.  
 

Seilingsområde er Hauglandsosen og deler av Hjeltefjorden. Start og målområde 
blir vest og nord for Bukkholmen og tidspunkt for første start er kl 18.30. 

 
 
Regler  

Regattaen er underlagt ISAF internasjonale kappseilingsregler for 2013-2016, 
med nasjonale forskrifter.  

 
I tillegg gjelder:  

 Kunngjøring (innbydelse) og seilingsbestemmelsene. Dersom det er 

uoverensstemmelser mellom disse dokumentene er det 

seilingsbestemmelsene som har presedens.  

 Sikkerhetsbestemmelser for tur og havseilaser - norsk kategori 6.  

 For båter som starter i i NOR-Rating klassene gjelder NOR-Rating reglene 

for 2016. 

 For båter som starter i klassen for entypebåter gjelder de aktuelle 

klassereglene. 

 

Regattaen er klassifisert som et stevne i kategori C. 

 
Seilaser 
Det seiles 14 tirsdagsseilaser i henhold til HSKs terminliste. Informasjon, 

resultater og oversikt over datoene for seilasene legges ut på regattaens 
hjemmeside  http://hjeltefjordtrimmen.no/ 

 
Klasseinndeling  
Det seiles i NOR Rating (se www.norlys.org) med eller uten spinnaker. Båter som 

seiler i klasser for NOR Rating skal ha gyldig NOR Rating-målebrev. Alle båter 
som ikke er registrert med gyldig NOR Rating-målebrev for 2016 skal seile i 

turklassen (se www.norlys.org for registrering). 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

http://www.norlys.org/
http://www.norlys.org/


Klassene er delt inn slik: 

KOMMENTAR KLASSE 
KLASSE 
FLAGG 

START Tidspunkt 

Ingen tids- 
korrigering 

Tur 

D 1 1830 NOR Rating Uten spinnaker 

NOR Rating 
0,940 og lavere 
m/spinnaker 

NOR Rating 0,941-0,999 m/spinnaker E 2 1840 

NOR Rating Over 1,000 m/spinnak E 2 1840 
 
Båter som ønsker å seile shorthanded eller i turklasssen må varsle startbåt 
senest 15 min. før første varselsignal for seilasen det gjelder. 
 
Båter som ønsker å seile i klasse uten spinnaker må varsle startbåt eller 

resultatansvarlig  amund@strangehagen.no før båtens første deltagelse i årets 

regattaserie, og må deretter seile i denne klassen resten av sesongen. 

  
Respitt system 
NOR Rating benyttes som handikappsystem. Korrigert tid vil bli beregnet ut fra 

måletall angitt for «Tid på tid» i målebrevet. Båter som starter i turklassen blir 
ikke rangert i henhold til måletall. 

 
Påmelding 

Det er ingen forhåndspåmelding til Banks Hjeltefjordtrim. Dersom det er behov 
for å gi informasjon om relevante forhold, som f.eks. mangelfullt eller feil 
seilnummer, feil navn eller lignende, så ta kontakt med arrangørbåt eller 

regattaansvarlig på telefon. 

 
Premiering 
En båt må ha startet i minst fire seilaser for å få premie. 
 

For alle klassene utenom turklassen, blir det 1/3 premiering etter endt  
sesong. Den enkelte båts 8 beste seilaser teller i sammendraget for Banks 

Hjeltefjordtrim. Klassevinnere premieres. 
 

For turklassen premieres det etter loddtrekning. Båter i denne klassen får et 
lodd for hver fullførte seilas og båter med mange seilaser har derfor større 
vinnersjanse. 

 
Sponsorens hovedpremie, Banks seil for kr. 20.000 trekkes blant deltagende 

båter i Banks Hjeltefjordtrim. Deltagende båter får lodd basert på antallet 
startende seilaser. Første lodd etter 3 startende seilaser, deretter et lodd pr 
startende seilas. 

 
Resultatliste 

Foreløpige resultatlister vil bli publisert på http://hjeltefjordtrimmen.no/  
Av forskjellige årsaker kan det forekomme at publiserte resultatlister inneholder 

feil. Foreløpige resultatlister kan derfor bli endret i etterkant, dersom 
arrangørene finner grunnlag for det. Resultatlistene vil bli publisert som endelige 
etter siste seilas, etter at evt. protestbehandling og øvrige uklarheter er ferdig  

behandlet. 
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Finale trimseilas 
Banks Hjeltefjordtrim er kvalifiserende til «Trimfinale for Tur- og havseilere» 

som står på terminlisten 25. september. Mer informasjon om denne regattaen vil 
bli annonsert på www.hordaland-seilkrets.no  

 
Avslutningsfest med premieutdeling  
Premieutdeling skjer på festen på «Ran Eintype Regatta» lørdag 17. september. 

Mer informasjon kommer på http://hjeltefjordtrimmen.no/ etterhvert. 

 
Reportasje og bilder 
På http://hjeltefjordtrimmen.no/  kommer det til å bli publisert bilder og 

reportasjer fra regattaene. Dersom du har bilder du vil dele, så kan du sende de 
på epost til ranbilder@gmail.com.   
Regattaen har også egen facebook side som hvor en kan legge ut bilder 

 
Ansvarfraskrivelse  

Skipper på den enkelte båt er selv ansvarlig for egen båt og mannskap. 
Husk at Banks Hjeltefjordtrim er en trimseilas der nye seilere skal få 

muligheten til å prøve å seile regatta. Arrangørene oppfordrer derfor 
alle deltagere til hensynsfull seilas.  

 
Forsikring  

Hver deltakende båt skal være forsikret med gyldig ansvarsforsikring.  

  
Arrangøransvarlig 

Askøy og RAN Seilforening 

 

Nøkkelpersonell 

NAVN FUNKSJON TLF 

Frank Nyheim Arr.ansvarlig Askøy SF 995 50 467  

Torbjørn Haugsdal Arr.ansvarlig RAN SF 982 13 282 

Amund Nordland Ansvarlig for resultatregistrering 970 94 593 
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