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ORGANISERENDE MYNDIGHET:  
Arendals Seilforening 
 
1.  REGLER 
1.1  Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene med 

Skandinavisk seilforbunds tillegg, NSF regler for Norgesmesterskap i Lagseilas, 
klassereglene, og  Arendals Seilforenings bestemmelser for seilasen.  

 
1.2 Appendix D vil gjelde.  
 
2.  RETT TIL Å DELTA 
2.1 Det må være minst 5 startende lag fra minst 5 seilforeninger/kretser for at LagNM skal 

avholdes.  
 
2.2 Hvert lag skal bestå av fire båter. Det er tillatt med 1 reserveseiler med tilhørende båt pr 

lag. Reserven kan settes inn for å erstatte en annen båt når som helst under serien ved 
en ny start.  

  
2.3 Hovedregelen er at bare rene klubblag kan delta. Men har en seilforening ikke nok 

seilere til å danne eget lag, kan disse sammen med medlemmer fra andre seilforeninger 
innen samme krets, danne et lag. Dette laget skal i såfall representere kretsen. En 
seilforening ansees å ha nok deltakere for et eget lag om seilforeningen har hatt fire 
eller flere deltakere på Norgesup eller NM i E-Jolle i 2009. Om en seilforening har 
seilere nok til å stille både et eller flere egne lag og deltakere på kretslag, så skal de med 
høyest ranking stille på seilforeningens klubblag. På et kretslag kan kun 1 av de fire 
eller fem deltakere være blant de 10 beste på NEK ranking ved uttak til internasjonale 
mesterskap 2009.  

 
2.4 Alle seilerne på laget, inkludert eventuell reserve, må være norsk statsborger eller ha 

vært bosatt i Norge de siste 6 måneder.  
 

 
2.5 Maksimalt antall lag er 16. Dersom det ved påmeldingsfristens utløp er påmeldt flere 

enn 16 lag vil Organiserende Myndighet angi hvem som er ar ansett som påmeldt etter 
følgende prioritering og rangert etter tidspunkt for påmelding der de første innen hver 
prioritering blir først med: i) Seilforeninger sitt 1.lag, ii) Seilforeninger sitt 2. lag, iii) 
Kretser sitt 1. lag, iv) andre lag.   

 
2.6 Maksimalt antall lag fra en seilforening er 3.  
 
2.7 Hver deltakende båt skal være forsikret med gyldig ansvarsforsikring. Denne må 

fremlegges ved registrering.  
 
3.  PÅMELDING 
3.1 Båter som har rett til å delta kan påmeldes ved å sende epost til ASF ved: 

olerichardmortensen@gmail.com . Påmelding (med informasjon om lag, seilere, 
seilnummer og kontaktperson) må være ASF  i hende senest 19. oktober kl. 1600. 
Organiserende myndighet kan (men er ikke forpliktet til å) akseptere for sen påmelding. 
Ved akseptert for sen påmelding påløper kr 500 i tillegg til startkontingenten.  
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 Påmeldingen vil bli bekreftet fra Organiserende Myndighet etter fristen for påmelding 
er gått ut, ref. Punkt 2 over.  

 
3.2 Startkontingenten er kr 2700 pr lag.  
 
3.3 Startkontingenten betales på forhånd til bankgiro 2800.10.24053 til Arendals 

Seilforening, Postboks 51, 4801 Arendal eller ved kontant registrering. Oppgi ”LagNM 
E-Jolle 2009” og seilforening på giro eller som melding ved elektronisk betaling. For de 
som har benyttet forhåndsbetaling må kvittering fremvises ved registrering.  

 
4.  REGISTRERING 
4.1 Registrering finner sted på regattakontor i Hove leirsenter. Regattakontor vil være i 

brakke Flimra i tidsrom som angitt i punkt 5. 
 
4.2  Ved registrering skal deltakerne fremlegge:  
 Båtkort, egenerklæring for båt og utstyr, forsikringsbevis og informasjon om seiler med 

”særskilt risiko”. Hvert lag må informere om en kontaktperson som er tilstede under 
arrangementet.  

 
5. TIDSPROGRAM FOR SEILASENE 
 Fredag 23. oktober  kl 17.00 – 21.00 Registrering og teknisk kontroll 
 Lørdag 24. oktober kl 08.30 – 09.15 Registrering og teknisk kontroll 
  kl 09.00 Informasjonsmøte for trenere og lagledere 
  kl 09.30 Åpning og rormannsmøte 
  kl 11.00 Første varselsignal 
 Søndag 25. oktober kl 10.30 Første varselsignal 

Det blir ikke gitt varselsignal etter kl 15.00 søndag 5. oktober dersom et tilstrekkelig 
antall seilaser er gjennomført til å kåre 1. 2. og 3 plass.   

 
6.  ANTALL SEILASER 
6.1 Oppsett for seilaser vil bli informert senest ved registrering.  
 
7.  MÅLEKONTROLL 
7.1 Teknisk kontroll kan gjennomføres med stikkprøver før, under og etter regattaen.  
 
8.  SEILINGSBESTEMMELSER 
8.1  Seilingsbestemmelser i foreløpig utgave vil være tilgjenglige på ASF hjemmeside, 

www.asf.no. Endelige seilingsbestemmelser vil bli delt ut ved registrering.  
 
9.  LANDOMRÅDE, BANEOMRÅDE, BANER 
9.1 Landområde vil være på Hove leirsenter, innerst i Hovekilen..  
 
9.2 Det vil bli seilt på 1 eller 2 baner avhengig av antall påmeldte lag.  
 
9.3 Baneområdene vil primært være på Revesandsfjorden. Andre områder kan bli benyttet i 

spesielle tilfeller. Dette vil bli angitt ved oppslag på den offisielle oppslagstavlen eller 
at startbåten heiser flagg L og fører feltet til nytt baneområde.   

 
9.4 Detaljerte løpsdiagram blir angitt i Seilingsbestemmelsene.  
 



Kunngjøring v1  Lag NM 2009  E-jolle 

 
 

Side 4 av 4 

10.  POENGBEREGNING 
10.1 Poengberegning iht Appendix D.  
 Presisering: det tildeles 10 straffepoeng for brudd på Regel 29.1 og 30.1.   
  
11.  PREMIER 
11.1 Det tildeles NSF premier til seilere på 1., 2. og 3. lag.  
 ASF deler ut 1/3 premiering.  
   
12. SIKKERHET 
12.1 Hver seilforening / krestlag må stille med 1 følgebåt. Følgebåtene skal registreres i 

sekretariatet før utløp av registreringstiden og kan bli pålagt oppgaver av 
regattaledelsen.   

 
13. ANSVARSFRASKRIVELSE:  
13.1 Deltakerne i regattaen deltar ene og alene på eget ansvar. Se regel 4 i 

Kappseilingsreglene – Avgjørelse om å starte. Den organiserende myndighet vil ikke 
akseptere noe ansvar for skade på materiell eller person eller dødsfall i forbindelse med, 
før, under eller etter regattaen.  

 
14.  ANNET 
14.1 Dersom det ikke er samsvar mellom Kunngjøringen og Seilingsbestemmelsene, så 

gjelder Seilingsbestemmelsene.   
 


