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1. REGLER   

1.1. NSFs og NIFs generelle bestemmelser for barneidrett, lisens, reklame, doping og 
rett til å delta gjelder for stevnet.  

1.2. Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene. 
(RRS 2021 – 2024)   

1.3. Vedtekter for Nordenfjeldske Seileruke  

1.4. NorRating Klasseregler  

1.5. Klasseregler for eventuelle entypeklasser  

1.6. Seilingsbestemmelsene for NFSU.  

1.7. VHF kommunikasjon skal være tilgjengelig om bord.  

2. REKLAME   

2.1 Reklame vil være begrenset som følger av den til enhver tid gjeldende «World 
Sailing Regulation 20».  

2.2 Båter kan bli pålagt å vise reklame, valgt og levert av arrangøren. Slikt 
reklamemateriell skal vises fra og med registering 10. august, og til stevnets 
slutt. Ved brudd på dette gjelder World Sailing Regulation 20.9.2  

3. RETT TIL Å DELTA OG PÅMELDING   

3.1 Nordenfjeldske Seileruke er åpen for båter med gyldig NOR Rating-
målebrev for 2022, gyldig ansvarsforsikring og hvor eier og rormann er 
medlem av en seilforening tilsluttet NSF. Det åpnes for entype-klasser ved 
3 eller fler deltagende båter pr klasse. 

3.2 Påmelding gjøres via Google Form 

3.3 Påmeldingsavgiften betales via deltager.no  

3.4 Siste frist for påmelding er 1. juni 2022, kl 23.59  

3.5 Betalingsfrist for påmelding er 15.juni 2022, kl 23.00 

3.6 Senere påmeldinger kan aksepteres mot en tilleggsavgift.  

4. PÅMELDINGSAVGIFT OG ANDRE AVGIFTER   

4.1 Påmeldingsavgift er kr. 2000,-  

4.2 Påmeldingsavgift inkluderer havneavgift og strøm i Skansen småbåthavn for 
tidsrommet 10. – 14. august  

4.3 For påmelding mottatt etter 1.juni vil påmeldingsavgiften øke med kr. 
1000,-. 

4.4 Påmelding til NSFU seilerfest gjøres separat, info om dette vil sendes ut til 
påmeldte. 

 
5. REGISTRERING   

5.1 Registrering onsdag 10. august kl. 17.00 – 20.00 på regattakontoret i klubbhuset 
på Skansen. 

5.2 Egenerklæring om ansvarsforsikring skal leveres ved registrering 



5.3 Ved manglende NorRating-målebrev og/eller gyldig ansvarsforsikring, faller 
retten til å delta bort.    

6. HAVN  

6.1 Deltagende båter benytter Skansen Gjestehavn. Havneleie er inkludert i                                                                                                                                                 
påmeldingsavgift. 

6.2 Øvrige båter legger seg til samme brygge mot betaling av ordinær 
havneavgift.   

6.3 Organiserende myndighet vil være behjelpelig med havneplass for båter som 
ankommer mellom 30. juli og 9.august. Dette må meldes fra ved påmelding, 
eller på epost til regattasjef innen 15.juni. 

   

7. SEILASER   

7.1 For at Nordenfjeldske Seileruke skal være gyldig, må det gjennomføres minimum 
2 distanseseilaser og minimum 2 baneseilaser. Arrangørene har som intensjon å 
gjennomføre 3 eller flere baneseilaser. For entype-klasser kan distanseseilaser 
erstattes med baneseilaser 

 

8. SEILINGSBESTEMMELSER   

8.1 Seilingsbestemmelser kunngjøres på stevnets nettside senest 1. 
august 

9. KLASSEINNDELINGER   

9.1 NOR Rating klasseinndeling og eventuelt klasseinndeling for entype-
båter offentliggjøres på stevnets nettside senest 15.juni. 
9.2 Arrangøren reserverer seg rettighet til å gjøre endringer i klasseinndelingen(e) 
helt frem til stevnets start om nødvendig  
9.3 Det må være påmeldt minst 3 båter i entype-klasser for at det skal bli egen 
klasse.    
 
10. SEILNUMMER   

10.1 Seilnummer i henhold til «Kappseilingsreglene 2021 – 2024» 

10.2 Det er ikke tillatt å seile med andre seilnummer enn det som står i båtens 
NORRATING – målebrev for 2022, med mindre det foreligger skriftlig tillatelse fra 
regattakomiteen.   

   

11. PROGRAM   
Onsdag 10. august  
17.00-20.00 Registrering 
19.00 Åpning og briefing 
 
Torsdag 11.august 
11.00 Første start 
 
Fredag 12.august 
11.00 Første start 
 
Lørdag 13.august 



11.00 Første start 
16.00 Siste mulige varselsignal   

12 POENGSYSTEM   

12.1 NSFU scores etter «Lavpoengsystemet» som definert i 
«Kappseilingsreglene 2017 – 2017», Appendix A.  

   

13 PREMIERING   

13.1 Sammenlagt premier til beste tredjedel av deltagende båter i hver klasse, og 
mannskapspremier til beste båt i hver klasse. 

13.2 Premiering av «daily first»  

 

14 ANSVARSFRASKRIVELSE   

14.1 Deltagere i regattaen deltar ene og alene på eget ansvar. Se regel 4: Avgjørelse 
om å kappseile. Den organiserende myndighet vil ikke akseptere noe ansvar for 
skade på materiell, person eller dødsfall inntruffet i forbindelse med aktiviteter før, 
under eller etter regattaen.   

15 FORSIKRING   

15.1 Hver deltagende båt skal ha gyldig ansvarsforsikring 

16 MER INFORMASJON OM «NORDENFJELDSKE SEILERUKE 2022»   
16.1 Se www.trondhjems-seilforening.no   

16.2 Kontaktpersoner:  

• Leder for «NFSU 2022»: Ellen Beate Sandseter, Ellen.B.Sandseter@dmmh.no 

• Regattasjef: Knut Osen, knut.osen@gmail.com  

• Havn: Rolf Sagmo, rolf.sagmo@online.no 

• Landarrangement: TBD 
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