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Generell informasjon 
 
NOR Rating og klassebåter (Express, IF, 11:Mod osv.) seiler samme bane. TUR 
seiler kortere baner. Det er to baner for NOR Rating / klassebåter (bane 1 og 2) 
og to baner for TUR (bane 3 og 4).  
 
Hvilken bane som skal seiles angis med tall fra startbåt.  
 
Som ekstra hjelp er posisjonene oppgitt på slutten av dette dokumentet. 
 
Kartene og informasjonen må ikke brukes til navigasjon BSF fraskriver seg 
ansvar for uhell pga av informasjon i dette dokumentet. 
 
Les seilingsbestemmelsene! 



 
 
 
 
Bane 1 for NOR Rating og klassebåter:  
Start mellom startbåt og bøye  - Styrbord runding av bøye utenfor 
Ingjersstrand  - Styrbord runding av sørvestre stake Storeflua - Babord 
runding av Søndre Skjerholmen - Babord runding av Nordre Skjerholmen 
- Babord runding av rød stake på Vestre Skjerholmflua - Babord runding 
av bøye nordvest for Vervenbukta - Babord runding av bøye sørøst for 
Grassberget lykt - Styrbord runding av Storflua - Styrbord runding av 
grønn stake øst for Nesoddtangen (Nesskjergrunnen) - Styrbord runding 
av Husbergøya - Babord runding av Nordre Skjerholmen - Babord 
runding av rød stake Vestre Skjerholmflua - Mål mellom startbåt og 
bøye. 
  



 
 
 
Bane 2 for NOR Rating og klassebåter:  
Start mellom startbåt og bøye - Babord runding av Nordre Skjerholmen – 
Babord runding av rød stake vestre Skjærholmflu – Styrbord runding av 
bøye nordvest for Vervenbukta - Styrbord runding av sørvestlig stake 
Storflua - Babord runding av bøye sørøst for Grassberget lykt - Styrbord 
runding av Husbergøya – Styrbord runding grønn stake øst for 
Nesoddtangen (Nesskjergrunnen) - Styrbord runding av Husbergøya - 
Babord runding Nordre Skjærholmen - Babord runding av sørvestlig 
stake Storflua - Babord runding av bøye utenfor Ingjersstrand  - Mål 
mellom startbåt og bøye. 



Bane 3 for TUR (seiles ved nordlig og sørlig vind): 
 

 
 
Start mellom startbåt og bøye  - Styrbord runding av bøye utenfor 
Ingjersstrand - Styrbord runding sørvestlig stake Storeflua - Babord 
runding av Søndre og Nordre Skjerholmen – Styrbord runding av 
Husbergøya - Babord runding av Nordre Skjerholmen - Babord runding 
av rød stake Vestre Skjerholmflua - Babord runding av bøye nordvest for 
Vervenbukta - Mål mellom startbåt og bøye. 



Bane 4 for Tur (seiles ved vestlig og østlig vind): 
 

 
 
Start mellom startbåt og bøye – Babord runding av Nordre Skjerholmen - 
Babord runding av rød stake vestre Skjærholmsflu – Styrbord runding av 
bøye nordvest for Vervenbukta – Styrbord runding av sørvestlig stake 
Storeflu- Babord runding av bøye sørøst for Grassberget lykt – babord 
runding av Nordre Skjærholmen – Babord runding av sørvestre stake 
Storeflu – Babord runding bøye utenfor Ingjerstrand - Mål mellom 
startbåt og bøye. 



Posisjoner: 
Til hjelp for å finne noen merker som kan være litt vanskelige å identifisere har vi 
angitt posisjoner. Posisjonene er særlig for bøyenes del ikke nøyaktige. BSF tar ikke 
på seg noe ansvar for navigering i følge denne informasjonen. 
Bøye 1: ca. N59.51.100 E010.46.350 
Bøye 2: ca. N59.50.289 E010.45.918  
Bøye 3: ca. N59.49.134 E010.44.532 (utlagt bøye utenfor Ingjerstrand) 
Sørvestre stake Storflua: N59.50.155 E010.43.504 
Rød stake Vestre Skjerholmflua: N59.50.938 E010.43.484 
Grønn stake øst for Nesoddtangen (Nesskjergrunnen): N59.52.270 E010.40.250 
 
 
 


