
 

Velkommen til Stavangerseilasen 2016! 
 

27. august er årets sportslige og sosiale seilerbegivenhet. 
 
Her er alle velkommen til å delta. Vi har regatta, tur og bedriftsklasse. 
Rekrutterings seilas for de som tidligere ikke har deltatt på regattabanen, samt 

egen baneseilas for Express. 
 
Regattaen er lagt opp etter Gundermetoden.  

 
Klassene: 
Regattaklass :  Gyldig NOR-rating og ellers i henhold til NSF`s reglement 

Bedriftsklasse:   Gyldig NOR-rating og ellers i henhold til NSF`s reglement.   

Turklasse: Båter som ikke har gyldig lNOR-Rating og ellers i henhold til 

NSF`s reglement. 

Express: Gyldig klassebevis og ellers i henhold til NSF’s reglement. 

Minst 10 deltagende båter for tilrettelegging av baneseilas. 

 

Rekrutterings seilas: Gjelder for båter og skipper som ikke tidligere har deltatt i 

noen regatta. 

 
Båtene meldes på med eller uten spinnaker.. Husk å oppgi korrekt Nor-rating i 

henhold til dette. 
 

Om kvelden blir det servert et enkelt men velsmakende måltid, premieutdeling 
og underholdning. Benytt anledningen til å ta med din bedre halvdel og del 

denne seilerbegivenheten med henne/han. Pent seilerantrekk. 
 
Regattaen kan friste med mange spennende og utradisjonelle premier. 

 
Program 

11:30 Skippermøte iQubeS City (Strandkaien)  
12:50   Fellesstart rekrutterings seilas   
13:00   Start første båt i regatta, tur og bedriftsklasse 

    
Etter regatta: Samling av deltagende båter innerst i Vågen 

 
18:00   Årets seilerfest starter på Røde Sjøhus. 
   Bespisning 

Premieutdeling - premiene blir kun avlevert denne kvelden 

 

  



 

Det er innført forskjellig deltakeravgift for båtene. Dette fordi utgifter til mat og 
drikke blir høyere etter antall personer i båten.  

 

Denne er satt til:  

Båt med inntil 5 personer kr 500,- pr båt.  

Båt med inntil 10 personer kr 900,- pr båt  

Båt med over 10 personer kr 1200,- pr båt  

Pris for festdeltakere utover mannskap kr. 150.- pr person  

Husk å melde på rette antall deltagere også de som kun skal være med på 
festen. 

 
Påmelding via  www.StavangerSeilforening.no 

 eller Sailrace system www.sailracesystem.no .  

Kontakt Leif Arild Åsheim ved spørsmål om påmelding 

Leif.arild@.aasheim@gmail.com  

Bindende påmelding innen 24.aug 2016 
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