
 
 
 

Nesodden Seilforening - Steilene Rundt 2017 
Invitasjon / Kunngjøring 

 
Det er en glede for Nesodden Seilforening/Storbåtgruppa å invitere til Steilene 

Rundt, sesongen 2017 
 

Seilasene foregår i området rundt Steilene med faste merker og bøyer som begrensning av banen.  
Seilasen vil være underlagt reglene slik de er definert i kappseilingsreglene. Det seiles etter NOR- 
Rating systemet og alle deltagende båter skal fortrinnsvis ha gyldig NOR-Rating målebrev for 
sesongen 2017. 
 
Seilasene vil foregå på følgende onsdager: 
 
 

Dato 
Ferge-/Start-
ansvarlig Seilas Merknad 

26. apr TimeOut Trening   

03. mai Morild 1. seilas  

10. mai Wasabi 2. seilas  

17. mai   Ingen seilas 

24. mai Tango 3. seilas  

31. mai Maren 4. seilas  

07. jun X-red dingo 5. seilas SUPERONSDAG 

14. jun Vindfang 6. seilas   

21. jun Marthe 7. seilas  Med grilling 

16. aug Wilda 8. seilas   

23. aug TimeOut 9. seilas SUPERONSDAG 

30. aug Carbon Cave 10. seilas  

06. sep Wasabi 11.seilas  

13. sep Tango 12. seilas   

20. sep X-red dingo 13. seilas   

27.sep Vindfang 14. seilas Grilling/premiering 
 
 
 
 
 



 
 
FRAMMØTE OG START: 
 

Ferge fra Alværn brygge:  kl. 17:30 
og 18:00*) 

Skippermøte på brygga:  kl. 18.00 

Varsellyd treningsstart: kl. 18.35 

Treningsstart: 
Varsel virkelig start: 

kl. 18.40 

Virkelig, tellende start Kl. 18.45 

 
*) Første ferge går når den blir full, hvis det skjer før kl 17.30. Deretter 17.30 og 18.00 
  
For deltakere som ikke har fast båtplass på Steilene, kan båtene ligger gratis i havna i forbindelse med 
seilasene. 
 
Skippermøte  
holdes foran ”bensinboden” hvor det gis informasjon om banevalg, maksimaltid og klokkene justeres.   
 
BANER   
Seilasene går i hovedsak på faste merker, men utlagte merker kan også bli benyttet. Banen blir 
kunngjort på skippermøtet.  
 
SEILINGSBESTEMMELSER 
Se egne bestemmelser som vil bli lagt ut på https://www.sailracesystem.no/regatta?regatta=2593 
Endringer i forhold til kappseilingsreglene vil fremgå av Seilingsbestemmelsene. SB legges ut før 
første tellende seilas 03.05.2017. 
 
PREMIERING 
1/3 premiering. 
Poengberegning og strykninger fremgår av seilingsbestemmelsene. 
  
SOSIALT SAMVÆR 
I tillegg til å være regattatrening danner Steilene Rundt en sosial ramme for Nesodden Seilforenings 
Storbåtgruppe. Regattakomiteen vil lage spesielle arrangementer vår og høst og det vil bli debrifing og 
resultat service etter hver regatta.  
 
For å legge ekstra vekt på trening i den viktige starten, vil vi som tidligere, kjøre 2 starter rett etter 
hverandre dersom det er interesse for dette. Én treningsstart og én virkelig start. Startsignalet for 
treningsseilasen gjelder som 5 minutter signalet for den virkelige starten.  
 
 
SUPERONSDAG 
I år som i fjor, samarbeider vi med Asker seilforening om å seile to seilaser i løpet av sesongen (en 
vår og en høst) sammen. Slik at vi får et større startfelt, samt nye konkurrenter å bryne oss på. I år er 
også Røyken SF, Hurum SF Og Bærum SF invitert til å delta. Nærmere informasjon om dette kommer 
så snart detaljene er på plass. 
  
 
 
 



PÅMELDING, STARTAVGIFT OG MÅLEBREV 
Startavgiften for 2017 er på 500,-. Dette inkluderer kaffe på debrifingen. 
Påmelding skjer på https://www.sailracesystem.no/regatta?regatta=2593. Eller gå inn på 
https://www.sailracesystem.no,  Søk etter ”Steilene Rundt 2017” i terminlisten.  
Gyldig NOR-Rating målebrev for 2017 leveres ved første og beste anledning. 
Ønsker du å delta men mangler målebrev? Ta kontakt med regattasjef, så løser vi det. 
 
SIKKERHET 
Båtene skal være ansvarsforsikret. 
  
ANSVARSFRASKRIVELSE  
Deltagere i regattaen deltar på eget ansvar. Den organiserende myndighet vil ikke akseptere noe 
ansvar for skade på materiell eller person eller dødsfall inntruffet i forbindelse med, før, under eller 
etter regattaen. 
 
MANNSKAPSBØRS 
Seilinteresserte uten båt inviteres til å delta. 
Ta kontakt med Fergeskipperen eller Michael som er regattasjef..  
Facebook gruppa til storbåtgruppa kan også benyttes 
https://www.facebook.com/groups/nesoddenstorbaat/ 
(lukket gruppe, men bare be om tilgang så ordnes det) 
 
RUTINER FOR GJENNOMFØRING AV ONSDAGSREGATTAER I 2017.  
Klubbregattaen arrangeres av frivillige i Nesodden Seilforening. Hver deltakende båt som er medlem 
av Nesodden SF vil minst en gang i løpet av sesongen stå ansvarlig for fergekjøring og start/målgang. 
Dette betyr at hver skipper sørger for at en til to medhjelpere eller fra eget mannskap blir i land for å 
sørge for startprosedyre og at målgang med tidtaking blir ivaretatt i tillegg til å være fergeansvarlig for 
den samme onsdagen.  
Skippermøte, registrering, bane og resultater blir ivaretatt av Storbåtgruppa. 
 
TRACKING 
RaceQs benyttes for tracking av seilasene. Denne løsningen benytter ”smart” telefon for tracking. Det 
henstilles til at kun en telefon i hver båt benyttes til dette. Husk å ha nok strøm på telefonen.  
App finnes for både iOS og Android. 
Nærmere informasjon om RaceQs finnes her: http://raceqs.com 
 
  
INFORMASJON  
 

Michael 
Kristiansen 
Regattasjef 

911 70 064 
michael.kristiansen@gmail.com 

Tormod Pettersen 908 33 736 
tormod.s.petersen@online.no 

Stein Ødegård 913 54 713 
stein@tuv.no 

Marit Sletten                                    951 30 426 
maritsletten@hotmail.com 

Olav Bjørnås 997 19 780 
olavmb66@gmail.com 

 
 


