
 
 

 
 
 
 
 
Praktisk informasjon NC 4 Optimist 
 9-10 sept 2017 
 
I det følgende ønsker vi å orientere om logistikk, og andre praktiske forhold rundt 
Norgescupen. Vi ber alle lese dette like godt som seilingsbestemmelsene, og slik 
bidrar alle til at dette blir et godt arrangement på alle vis! 
 

Logistikk-løsning: 
 
BSF er lokalisert på sydenden av Malmøya, med en smal vei de siste 200 meter, og 
begrenset med parkeringsplasser tilknyttet klubbhuset. Derfor har vi følgende 
logistikk-løsning: Se kart vedlagt for å få oversikt. 
 
Parkering av biler:  
All bilparkering utenom særskilt tillatelse fra arrangør skjer på P Plass rett før 
Ormøyabroen, til venstre, på fastlandssiden. Billig parkering PS P-Automat. 
 
Utsetting / opptak av følgebåter: 
Alternativ 1 (anbefalt): Bispebrygga Båtforening, rett ved siden av P-plass biler. Se 
kart under.  Alternativ 2: Ulvøya, enden av Vargveien (mellom Måkeveien 48B og 
50). Her er det også en liten brygge, samt Ulvøyasttranden rett ved siden av for 
utsetting/ opptak seiljoller før regattaen og etter endt regatta søndag. (kort avstand 
over sundet til BSF.) PS: Parkering biler / hengere må ikke hindre ferdsel på 
Ulvøya.  Alternativet er å ta med henger og bil til P-plass ved Ormøya som nevnt 
over. 
 
Hensetting hengere følgebåter:  



Alternativ 1 (anbefalt): 100 meter før P Plass biler før Ormøyabroen. Alternativ 2:  
Ulvøya, se eget kart 
 
Følgebåt tillegging under regattaen.  
Følgebåter kan legge til på Kjølbåt bryggen, som anvist av arrangør. INGEN 
følgebåter kan på NOE tidspunkt legge til på utsettingsrampe joller på Myren uten 
i nødsfall. Det er ikke avtalt plass til følgebåter på Bispebrygga båtforening over 
natten, eller på annen tid; KUN til opptak / utsetting. Vi ber om at dette 
respekteres. 
 
Levering og henting av seiljoller: 
Før regattaen antar vi mange kommer fredag. Det er da anledning til å kjøre bil til 
BSF klubbhus for avlessing joller. Det er ikke anledning til å parkere lenge på 
området av hensyn til begrenset P- plasser. Vi ber alle ta hensyn til dette. 
 
De som kommer med egen henger til flere seiljoller: Vi kan lagre en del slike 
hengere på området; slik at det blir lettere å komme seg hjem søndag. Plass blir 
anvist. 
 
Båt transport av deltagere, foresatte og funksjonærer 
Båttransport for deltagere, foresatte og funksjonærer mellom BSF klubbhus med 
båter fra brygge rett nord for sundet mellom Ormøya og fastlandet (ved 
bilparkeringen).  
 
Fredag: 17:00 – 20:30 (registrering er 18:00 – 20:00) ca. Hver 20 min. 
Lørdag og søndag:  08:00 – 10:00 og fra slutt regatta: kontinuerlig til alle er 
”levert”  
  
Noen funksjonærer vil ha anledning til parkering, etter avtale med regattakomiteen. 
Ta kontakt dersom det er handicappede som trenger særlig avtale om P plass.  
  
Bensin og diesel fylling 
Automat for dette på Lindøya ca. 1 NM Nord for Ormøya (se kart under) 
 
 



KART MED FORKLARINGER 
 

 
 
 
 
 

Bensin		og	diesel	
automat

Område	for	parkering	
biler,	hengere,	utsetting	
følgebåter,	brygge	for	
transport	deltagere	med	
båt	tur/retur	BSF

Alternativ	2	
følgebåt	
utsetting,	og	
hensetting
hengere

OVERSIKTSKART



 

 
 
 
 
 

Parkering	hengere	
følgebåter	på	gressplen	
Norsk	Folkehjelp

Brygge	for	båt	
transport	
deltagere

Parkering	biler

Utsetting	
følgebåter

LANDSIDEN	AV	ORMØYA

Brygge	og	
utsettingsrampe	2		
følgebåter

Alternativ		utsetting	/	
opptak		seiljoller

ULVØYA



 

 
Sikkerhetsbåter: 
Foreninger som deltar kan, for hver fjerde seiler, bli pålagt å stille med en 
sikkerhetsbåt med mannskap på minst to personer og VHF. Regattaledelsen vil 
kontakte aktuelle foreninger. Sikkerhetsbåtene skal registreres i sekretariatet senest 
kl. 9.30 lørdag den 9. september og vil bli pålagt oppgaver av regattaledelsen. 
 
Kiosk og servering 
Vi har åpen kiosk og servering under arrangementet. Her vil det være mulig å 
kjøpe skjokolade, vafler, mineralvann, kaffe. På ettermiddagen begge dager 
serveres det hamburgere fra grillen. 
 
Garderober / WC i klubbhuset til BSF vil være tilgjengelige. I tillegg vil det være 
toalett i Modellseilforeningens lokale mellom BSF klubbhus og Myren (ca. 50 m 
syd for klubbhuset). Dette er forbeholdt jenter.  
 
Organisasjon: 

Stevneansvarlig: Bjørn W Johansen mob 92825734 bjoernwj@online.no  
Regattasjef: Bjørn W Johansen 
Protestkomiteens leder: Jan Egil Andresen, Oppegård Seilforening  
Sikkerhetssjef: Helene Blydt Hansen, mobil 91605852  
Lege: Eric Franssen, mobil 41278884	
 
 

Sponsorer / Trekkepremier: 
Vi jobber med sponsorer, og håper å få til noe rundt trekkepremier. 
 
Bundefjorden Seilforening takker våre sponsorer og anmoder deltagere og til å 
benytte sponsorenes varer og tjenester. 
 
 
 



Hotellovernatting: 
Et OK hotell som også har gratis parkering, og ligger ca. 10 minutters kjøring fra 
P-plass ved Ormøya er Quality Hotell Entry, like før Oppegård.  


