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Frognerkilens Seilforening ønsker deg velkommen til årets klubbmesterskap på Oustøya. 
Regattaen er en mulighet til å prøve sine ferdigheter som seiler i en vennskapelig 
konkurranse med andre medlemmer i et hyggelig miljø.  

Arrangementer vil bli gjennomført iht. gjeldende smittevernsregler og avstandskrav og 
reglene skal ivaretas av alle seilere både på brygga og i båten. Det er foreløpig ingen 
begrensninger, men vi tar forbehold om endringer frem til den 4. september 2021.  

I regattaen benyttes båtens rating iht. gyldig målebrev fra NOR Rating i 2021. Dersom båten 
ikke har slikt målebrev så vil regattakomiteen etter beste skjønn fastsette ratingen på 
grunnlag av tilsvarende eller lignende båter. Er en lik båt målt i NorRating trekkes det 
høyeste tallet ut derfra. De som har målebrev bes sende dette med påmeldingen eller 
leverer kopi til en i styret på Oustøya. 

Det er mulig å seile shorthanded - utseilt tid blir korrigert etter dette. Barn som fyller 12 år i 
2021 regnes som fullverdig mannskap. 

Det seiles i to klasser: Klasse 1: Kjølbåt. Klasse 2: Flerskrog. 

Etter velkomstdrink og premieutdeling på bryggen tennes grillene ca. kl. 18.00. Øvrig 
medbringes av deltagerne.   

Deltagelsen er gratis for medlemmer av Frognerkilens Seilforening. De som ikke er medlem 
av seilforeningen bes innbetale kr. 200 til konto 9235 33 24863. 

Deltagende båter skal ha fortrinnsrett til plass ved bryggene rundt klubbhuset på Oustøya 
regattahelgen fra kl. 1800 fredag til kl. 1800 lørdag. 

      *** 

BESTEMMELSER FOR OUSTØYREGATTAEN 2021 

Tid: lørdag 4. september 2021 

Deltagelse: Åpen for alle medlemmer i Frognerkilens Båtforening av 1860. 

Ansvarsforsikring: Alle deltagende båter skal være ansvarsforsikret i anerkjent 
forsikringsselskap. Forsikringsbevis kan kreves fremlagt. Følgende informasjon til styret 
skal gis i påmeldingen som sendes per epost til: seilforeningen@fb1860.no: 
 

- Navn 
- Mobilnummer 
- Båtens navn 
- Båtens seilnummer 
- Båttype 
- Med spinnaker……..Uten spinnaker………. 
- NorRating tall……………………… ( med mulige korreksjoner for spinnaker og Short Hand 

seiling ) 
- Båten er ansvarsforsikret i:…………………………… ( selskap ) 
- Navn på mannskap 
- Om du er medlem i Frognerkilens seilforening? 



- Om deltakeravgiften er innbetalt, dersom du ikke er medlem i seilforeningen? 
 
 

*** 
 

Seilingsbestemmelser: 
 
Det seiles etter ISAF’s gjeldende kappseilingsregler og fastsatte bestemmelser. Ved motstrid 
gjelder bestemmelsene. 
 
Deltagerne deltar på eget ansvar og plikter å overholde gjeldende smittevernsregler og 
Norges Seilforbunds retningslinjer (se norgesseilforbund.org) om bord, på brygga og ift. 
andre deltagere. Det forutsettes at alle deltakere er friske. Det er foreløpig ingen 
begrensninger mht. antall deltakere ombord. Vi tar forbehold om endringer.  
 
Startlinjen: 
 
Starten går over tenkt linje mellom startbåten og fast merke rød stake Høyerholmflua 
posisjon 59.50.85 N -10.33.75 Ø. Det seiles mot syd. 
 
Starttid: 
 
Samtlige båter starter kl. 12.00. 
 
Dersom vinden uteblir eller andre forhold gjør det sportslig uforsvarlig å starte til fastsatt tid 
kan starten bli utsatt. Utsettelse blir gitt på VHF på kanal 67. Etter utsettelse innledes 
startprosedyren på nytt ved at det 10 minutter før start avgis et hornsignal. Forøvrig gjelder 
følgende startprosedyre: 
 
Det blir en forenklet start: 10 min før start gis et hornsignal – 5 min. før start gis et 
hornsignal – hornsignal start. Flagg vil ikke bli heist. Det blir ikke gitt lyssignaler. 
 
Det startes etter GPS tid kl. 1200.  Skulle startbåten få problemer med hornsignal gjelder 
start GPS tid. 
 
Tyvstartende båter er selv ansvarlige for å vende tilbake og starte på nytt. Tyvstartende 
båter som ikke vender tilbake og starter på nytt får tidstillegg på 10 %. 
 
Løpet: 
 
Start mellom rød stake Høyerholmflua og startbåt – Grønn stake Vestre Lunkeflua –  lykt 
Vestre Måsane – Ildjernflu – Lykt Østre Måsane – Mål. Alle merkene skal rundes på båtens 
styrbord side. Hele øyriket Steilene skal passeres på babord side (mot sydvest).  
Banen er tegnet inn i vedlegget til disse bestemmelsene.  
 
Mål: 
 



Målgang skjer over tenkt linje mellom startbåt og rød stake Høyerholmflua. Samme sted som 
start. Målgang skjer med hornsignal hvis mulig. Båt med lavest korrigert tid er vinner. 
 
Avkorting: 
 
Seilasen kan avkortes ved alle merker. Dette kan angis ved at signalflagg S blir heist på 
startbåt eller at beskjed blir gitt på VHF kanal 67 fra startbåt.  
 
Maksimaltid er satt til kl. 1600. Båter som ikke har gått i mål vil få DNF (ikke fullført) og 
tildelt poeng etter dette. Vi vil forsøke å legge til rette for at alle skal få et tidsmessig 
resultat. 
 
Hold unna nyttetrafikken – de kommer fort og du har vikeplikt. Bruk motor og hold deg vekk 
slik at det ikke kan eller oppstår farlige situasjoner. Gå tilbake til utgangspunktet for å 
fortsette seilasen. 
 
Bruk av motor: 
 
Bortsett fra situasjoner som er nevnt er det forbudt å bruke motor 5 min før start. 
 
Bruk av nasjonalflagg: 
 
Det skal ikke brukes nasjonalflagg under seilasen. Å sette flagget er et signal på at man har 
fullført eller brutt løpet. 
 
Premieutdeling: 
 
Avholdes på brygga utenfor klubbhuset på Oustøya så snart resultatet er klart og eventuelle 
protester er avgjort. 
 
Regattakomiteen vil bruke VHF kanal 67. Lytt på denne. Beskjeder kan bli gitt her som 
f.eks. en avkorting av banen og anses som gyldig beskjed. 
 
Usportslig opptreden som f.eks. roping/skrål som skaper forvirring for annen deltager uten 
å ha krav på retten til veien eller gjør dette i hensikt å oppnå bedre kurs/posisjon uten 
hjemmel, eller i slikt tilfelle kan eller skaper farlige situasjoner diskvalifiseres.   
 
Husk og skriv ut dette programmet og banekart – og ta det med deg. Papirversjoner vil ikke 
bli tatt med til Oustøya. 
 
Vel møtt! 
 
Styret i Frognerkilens Seilforening 
 
 



 

 

 

 

 

 

 


