
 

 
 

KUNNGJØRING 
 

Klassisk Havneregatta 
Tønsberg 19. august, 2017 

 
(Endringer og oppdateringer må påregnes) 

 

 
 
 
Sted: Tønsberg Havn 
Tid: 19. August 2017  
Første start går 12:30  
 

 



 

Princessklubben, Tønsberg Seilforening, Aker Seil og Aldrige Master Boatbuilders 
inviterer til en unik seileopplevelse i Tønsberg Havn. Dette blir seiling som 
publikumssport. Alle liker å se flotte klassiske seilbåter og arrangementet søker å 
skape blest om våre klassikere. Norge har en særdeles rik og stolt seiletradisjon og vi 
ønsker med dette å hedre denne. 
 
 
AKTIVITETER 
Klassisk Havneregatta er 50% regatta og 50 % publikumsunderholdning. Det blir 
start, vendinger og målgang i Tønsberg havn med en unik nærhet til restaurantene 
på brygga. 
 
Tønsberg Maritime Kulturforum legger en av sine kystkulturdager til den 19 August, 
med aktiviteter inkludert salg av bacalao og øl fra et telt nær startområde. 
 
Det blir grillfest i Loggen kystkultursenter på kvelden. 
 
 
PREMIERING 
Espen Aker (Aker Seil) har sponset en ny vandrepokal som går til vinner av største 
klasse. 
Det blir premiering av «style» med to premier, en for klassisk stil og en for moderne 
stil. Prisene deles ut av Signy Fardal, redaktør i Elle. 
Ellers blir det vil bli 1/3 premiering i hver klasse. 
 
 
HVEM KAN DELTA? 
Vi har en inkluderende holdning til have en klassisk trebåt er. Arrangementet er åpent 
for følgende båter: 
 
Andunge  
12,5 kvm  
BB11  
Drake  
Færdersnekke 
Grimstadjolle  
IOD  
IOD Princess  
Knarr  
Kragerøtærne  
Oslojolle 
Seilkogg  
Yngling 
Soling 
 IF 
 
I tillegg er regattaen åpen for meterbåtene og andre klassiske seilere. Disse vil seile i 
egen klasse etter KTK rating system. 
 

 



 

Andre klassiske seilbåter kan meldes på etter forespørsel og det vil lages klasse for 
minimum tre båter. Båtene som er for få til å seile i klasse vil samles i handicap 
klasse. Båter som ikke er på listen over klasser i påmeldingssystemet kan melde seg 
på i åpen klasse. 
 
 
PÅMELDING 
Båter som skal kappseile må ha gyldig påmelding, betalt startavgift og fullført registrering hos 
organiserende myndighet. Normal påmelding skjer på Seilmagasinets hjemmesider. 
Startkontingenten skal være kr. 500,- for alle klasser. Påmeldingsfristen er 1. August 2017 kl 
24:00. 
Link til påmelding: 
https://www.sailracesystem.no/regatta?regatta=2648   
 
 
REGISTRERING, KONTROLL OG FORSIKRING. 
Alle båter må ha gyldig ansvarsforsikring og kunne forevise forsikringsbevis. 
 
Seilere med ”særskilt sykdomsrisiko” skal underrette arrangøren om dette. 
Teknisk kontroll i henhold til klassebestemmelsene kan bli utført før og etter seilasene. 
 
Seilingsbestemmelsene er tilgjengelig under “For Deltagere” på påmeldingssidene. 
  
 
TIDSPROGRAM FOR KAPPSEILASENE 
01. 08. 2017 kl 24:00        frist for påmelding. 
19. 08. 2017                 12:15 oppmerksomhetssignal 

12:25 Startprosedyre første start.  
 

Seilasen avbrytes senest klokken 18:00.  
 
 
BANEOMRÅDE 
Baneområdet ligger i Byfjorden og Vestfjorden Tønsberg .  
Banene er angitt i banekart tilgjengelig under “For Deltagere” på påmeldingssidene. 
 
Banen kan avkortes ved sted valgt av regattakomite. 
  
 
ANDRE OPPLYSNINGER 
Det blir premieutdeling etter seilasen i Loggen kystkultursenter. 
Oppmerket området rundt honnørbrygga er reservert for deltakere av Klassisk Havneregatta. 
Parkering, sjøsetting av båter og bryggeplass, se eget skriv. 
 
 
SPØRSMÅL RETTES TIL: 
Birger Sevaldson : 91189544 birger.sevaldson@aho.no 

 

https://www.sailracesystem.no/regatta?regatta=2648

