Farge: PMS 200 / C:0 - M:100- Y: 65- B:15

Returadresse: Fredrikstad Seilforening, PB 137, 1621 Gressvik

Hovedsponsor er;

KIWI Vestkilen
KIWI Råbekken
KIWI Lisleby

Vi takker våre sponsorer så mye!

BEDRIFTSSEILASEN

11. MAI 2019 - I ÅR 22. GANG
Opplev humørfylt konkurranse og sosialt samvær. Ta med
kollegaer, kunder, ansatte og venner og still et seilerlag. Bedriftsseilasen 2019 er en tur- og havseilerregatta på faste merker
med start fra Garnholmen utenfor Hankø. Distanse: 15-20 Nm.
Regattaen starter kl. 12.00 og vil vare i ca. 3 timer. Fredrikstad
Seilforening kan være behjelpelig med båt og skipper.

Etter regattaen blir det premieutdeling på
Andersenslippen i Hankøsundet.
Dagen blir avsluttet med havets festbord,
drikke og danseband.

Startkontingent

Startkontingenten er 950,- per båt. Påmelding skjer på FS’ nettside www.fredrikstad-seilforening.no Bedriftsseilasen 2019.
(deltager.no)

Program

11. mai 2019
Kl. 10.30: Skippermøte, rormannsmøte på Andersenslippen.
Kl. 12.00: Første start ved Garnholmen.
Det blir aftersail med musikk og premieutdeling senest kl 18.00.
Kl. 19.00: Seilerfest med middag og drikke. Musikk og dans med
Katten Jansson.

Kontaktpersoner

• Stian Tønnesen, stian@loka.no, 958 57 361
• Magne Tønnesen, magnetonnesen@gmail.com, 906 47 570
• Line Jeanette Svendsen, faktura@fredrikstad-seilforening.no,
450 14 862

Påmelding

Påmelding åpner 29. mars 2019. De fem første påmeldte får tildelt
gavepremie. Siste frist for påmelding er 6. mai 2019. Startkontigent
er kroner 950,– pr. båt og kuvertpris for fest med middag og aftersail
er kroner 350,–.
Påmelding skjer her til www.fredrikstad-seilforening.no/ og du blir
videre koblet til deltager.no
All påmelding og betaling skjer til www.deltager.no.

Havneplass

Fredrikstad Seilforening vil være behjelpelig med havneplass
under arrangementet.
Havnekaptein Morten Helgesen, morten.helgesen@bravida.no,
482 26 855.

•

Vi har gleden av
å invitere deg og
din bedrift til årets
Bedriftsseilas

Seilingsbestemmelser
for Bedriftsseilasen 2019
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Regler
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Spinnaker
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Premiering

2
4
6
7
8
9

Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene for 2017-2020.

Klasser

Det seiles i tre klasser inndelt etter båtens rating. Seilasen seiles etter Gundermetoden i henhold til NOR rating.
Båter uten gyldig målebrev vil få tildelt rating og klasse av arrangøren.

Bruk av spinnaker bestemmes senest fredag 10. mai kl. 20.00.

Rormannsmøte

Rormannsmøte holdes på Andersenslippen lørdag 11. mai kl. 10.30. Første start er kl. 12.00.

Det vil bli 1/3 premiering i hver klasse. Vandrepokal tildeles beste båt overall.

Baneområde

Det seiles i området mellom Rauøy og Struten. Baner kunngjøres på rormannsmøtet.

Start og målgang

Start fra Garnholmen, målgang ved overrettmerker på Kari.

Tilbakekalling

Individuell tilbakekalling av for tidlig startende båter vil skje med klasseflagg X. I tillegg vil beskjed bli gitt på VHF kanal 72.

Avkortning

Løpet kan avkortes. Det kan skje ved hvert rundingsmerke. Mållinjen vil da være mellom komitébåt som viser signalflagg S og rundingsmerket. Det vil også bli gitt lydsignal. Ved avkortning vil resultatlisten bli omregnet etter seilt distanse.
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Brutt løp og maksimaltid

12

Sikkerhet

En båt som bryter regattaen skal omgående gi melding til regattakomiteen på telefonnummer 416 69 200 til ansvarlig
Knut Bøymo. Båter som ikke er i mål innen kl. 17.00 vil bli notert som «ikke fullført» DNF.

11

Søppel

13

Ansvarsfraskrivelse

Søppel skal ikke kastes i vannet. Søppel skal bringes på land og kastes i egne containere.

Hver båt skal minimum ha følgende sikkerhetsutstyr om bord:
Sjøkart over aktuelt farvann, kompass, to bøtter, anker eller dregg med tilstrekkelig kjetting og line, signalhorn, kniv,
førstehjelpsutstyr, en redningsvest til alle om bord. Disse seilingsbestemmelsene skal også finnes i båten under regattaen.

Arrangøren påtar seg ikke noe ansvar for skader på båt, utstyr eller personer Deltakerne deltar fullt og helt på eget ansvar.

