
 

 

 

 
 

 

Kællen Cup 2017 

Fredrikstad Seilforening  
 

INVITASJON  

 
FREDRIKSTAD SEILFORENING inviterer til Kællen Cup 2017. Serien avvikles som en vår- og 
høstserie og arrangeres hver mandag med base fra Andersen-slippen i Onsøy.  Serien 
arrangeres med utgangspunkt i å kvalifisere lag fra FS til Seilsportligaen 2017.  Lag fra 
andre foreninger ønskes hjertelig velkommen.   

 
1. LAG 

Båtene seiles normalt med 4 – 6 personer om bord. Det stilles krav til at 
rormann/skipper er kyndig og har tilstrekkelig trening i båttypen før regattastart. 
 

2. PÅMELDING / INNBETALING STARTKONTINGENT 
Påmelding skjer til Fredrikstad Seilforening, mail:  post@fredrikstad-seilforening.no 
Påmeldingen skal inneholde navn på min. 4 av lagets deltakere, samt hvem som er 
lagleder. Lagleder vil være den som er ansvarlig for kommunikasjon med arrangør. 

 
Påmeldingsfrist: 19.04.2017 

 
Kontingent er fastsatt til kr. 16.000,- pr. lag. Betaling skjer til Fredrikstad Seilforening, 
konto: 1080.19.05442. 

 
Betalingsfrist: 19.04.2017 

 
Påmelding anses ikke registrert før betaling er gjennomført. For enkeltdeltakere som 
ønsker å delta, men ikke er en del av de påmeldte lag betaler kr. 250,- pr. mandag. 
Betaling/registrering skjer ved oppmøte på Andersen-slippen senest kl. 17.30 
regattadagen. 
 
Etterpåmeldeling: Det åpnes for etterpåmelding mot en ekstra avgift kr 1.000,-.  

 
3. TIDSPROGRAM 

Regattaene arrangeres mandager med oppmøte kl. 17.30 og start kl. 18.00. 
 
Vårserien: 24. april, (1. mai), 8. mai, 15. mai, 22. mai, 29. mai, 12. juni, 19. juni, 26. 
juni. 

 

Høstserien: 7. august, 14. august, 21. august, 28. august, 4. september, 11. 
september, 18. september, 25. september. 
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4. BANEOMRÅDE / LØP 

Seilasene vil foregå i Hankøsundet, nærmere bestemt i området mellom Mølen – 
Kællen og Løkholmen.   

 

Det vil seiles pølsebane, med varierende antall runder etter forholdene.  Hver seilas 
skal ta ca 15 -20 min.  Det legges opp til banedømming med bl.a. en-tørns straff.  

 

Seilingsbestemmelser vil foreligge i forkant av første regatta og det forutsettes at 
alle setter seg godt inn i disse. 

 
 

5. FORPLIKTELSER FOR LAGENE 

Velvillige båteiere stiller med båter til disposisjon for arrangement.  Deltakerne må 
benytte båtene med forsiktighet.  

 

Ved påmelding samtykker lagene å garantere for en egenandel på kr 8.000 i tilfelle 
forsikringsmessig skade. 

Andre tap eller skader dekkes etter kostnad.  Eksempler på dette kan være tap av 
vinsj-håndtak eller seilreparasjoner. 

 

Hvert lag må også stille med bemanning for arrangementet. Dette innebærer både 
som regattamannskap og som banedommere. Disse oppgavene vil ikke hindre 
deltagelse i seilasene.   

 

 

Velkommen til spennende og lærerik seiling! 


