
 

 

IOD-Komiteen for Norge inviterer sammen med Fredrikstad Seilforening til Klassemesterskap IOD 

Klassemesterskap lørdag 16. og søndag 17. august 2014. 

 

1. Regler. 

Kappseilasen er underlagt ISAF-RRS (2013- 2016), Skandinaviske seilforbundsregler. NSF 

bestemmelser og klassevedtekter for IOD klassen. (se eget vedlegg) 

 

2.  Start avgift. Avgift kr 600 betales ved påmelding til konto: 1503.31.98954 

Vedlagte påmeldingsskjema sendes på mail til espen.eggen@mac.com 

 

3. Påmeldings frist er 13. august. 

 

4. Program og antall seilaser. 

 

Registering på Andersen Slippen fredag 15. august kl. 1800 – 2000. 

 

Lørdag 16. august kl. 11.00. Første varsel signal. Planlagt 3 seilaser 

 

Søndag 17. august kl. 11.00 første varsel signal Planlagt 3 seilaser. 

Intet Varsel signal vil bli gitt etter kl. 15.00. 

 

Antall seilaser: Inntil 6 seilaser. Antall seilaser hver dag avgjøres av regatta komiteen. 

 

Fredag 15. august kl 20.00 serves fiskesuppe og øl/vin til de som ønsker dette på Andersen 

Slippen.  Kuvert pris 150.- pr person inkl 1 øl. Påmelding og betaling sammen med seilasen. Vi 

ordner transport med rib tilbake til Seilkroa for de som trenger det. 

 

Lørdag 16. august arrangeres seilerfest På Seilkroa kl. 19.00.. Vi blir forhåpentlig en god gjeng så 

for at kjøkkenet skal henge med ønsker de primært at vi skal redusere utvalget til scampi til 

forrett og laks eller indre filet til hovedrett rett. Men Deres står fritt til å velge fra Seilkroas 

rikholdige meny men Dere må da regne med å vente noe lenger på servering. 

 http://www.hankohotell.no/files/cms_userfile/Meny_Seilekroa_190614Nettutgave.pdf  

Det vil også være AfterSail på Seilkroa etter seilasene på lørdag med mulighet for å kjøpe 

forfriskninger. 
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5. Kontroll. Det vil bli foretatt sikkerhetskontroll og det kan bli foretatt teknisk kontroll av båter og 

utstyr. Kontrollen kan bli iverksatt før under og etter seilasene. 

 

6. Seilingsbestemmelser vil bli delt ut ved registrering. 

 

7. Baneområde;seilasene vil foregå på området utenfor Garnholmen 

 

8. Løpene vil fremgå av seilingsbestemmelsene. Det blir seilt pølsebane. 

 

9. Poengberegning Lavpoengsberegning i.h.t §11  j) Mesterskapsregler. 

 

10. Premier; vanlig 1/3 premiering 

 

11. Ansvarsfraskrivelse. Seilerne deltar på eget ansvar se KSR Regel 4. Avgjørelse om å seile. Den 

organiserende myndighet aksepterer intet ansvar på materiell eller person eller dødsfall 

inntruffet i forbindelse med, før, under eller etter regattaen. 

 

12. Forsikring; Hver deltakende båt skal være forsikret med gyldig ansvarsforsikring. 

 

Øvrige opplysninger 

Kontaktpersoner. 

Espen Eggen mobil 90766001 

Oddvar Johansen 91532960 

Per Helgesen (Regatta Ansvarlig FS) 90524190 

 

Innkvartering Hankø Fjordhotell & Spa 

www.hankohotell.no 

 

  

IOD ene våre vil få plass på Seilkroa fra fredag, de som kommer langveis fra vil kunne få anvist plass ved 

Andersen Slippen i bøye eller ved brygge før fredag.  

Seilere som ankommer med egen bobåt vil kunne få plass på Seilkroa, først til mølla men det er relativt 

god kapasitet. 


