
 

Frognerkilens Seilforening 

Inviterer medlemmer av FB1860 til  

årets klubbmesterskap på Oustøya  

Lørdag 3. september 2022 

 

 
Vi håper du melder deg på til dette hyggelige årlige arrangementet. Regattaen er en 
mulighet for både medlemmer av FB 1860 og Seilforeningen til å prøve sine ferdigheter som 
regattaseiler i en vennskapelig konkurranse med andre medlemmer i et hyggelig miljø.  

Vi har reservert bryggene rundt klubbhuset på Oustøya for påmeldte båter til regattaen fra 
fredag 2. til 3. september, men medlemmer med båter som ikke deltar er også velkomne til 
Oustøya denne helgen dersom det er plass.  

Seilforeningen inviterer til velkomstdrink og premieutdeling på bryggen på Oustøya etter 
regattaen. Det blir også mulighet for å grille fra ca. kl. 18.00.   

Det seiles i to klasser: Klasse 1: Kjølbåt. Klasse 2: Flerskrog. Det er mulig å seile shorthanded - 
utseilt tid blir korrigert etter dette. Barn som fyller 12 år i 2021 regnes som fullverdig 
mannskap. Se mer info om regattaen i seilingsbestemmelsene under. 

Det koster ingenting å delta i regattaen for medlemmer av Frognerkilens Seilforening. De 
som ikke er medlem av seilforeningen bes innbetale kr. 200 til konto 9235 33 24863. 

      *** 

https://fb1860.no/Hjem.aspx


SEILINGSBESTEMMELSER FOR OUSTØYREGATTAEN 2022 

Regattaen er åpen for alle medlemmer i Frognerkilens Båtforening av 1860 og avholdes 
lørdag 3. september 2022. 

Starttid: Samtlige båter starter kl. 12.00. 
 
Alle deltagende båter skal være ansvarsforsikret i anerkjent forsikringsselskap. 
Forsikringsbevis kan kreves fremlagt. Deltagerne deltar på eget ansvar. 
 
I regattaen benyttes båtens rating iht. gyldig målebrev fra NOR Rating i 2022. Dersom båten 
ikke har målebrev vil regattakomiteen fastsette ratingen på grunnlag av tilsvarende eller 
lignende båter.  
 
Det seiles etter ISAF’s gjeldende kappseilingsregler og fastsatte bestemmelser. Ved motstrid 
gjelder bestemmelsene. 
 
Påmelding sendes til Seilforeningen per epost: seilforeningen@fb1860.no  
Vi ber om  at du opplyser om følgende i påmeldingen: 
 
Navn, mobilnummer, båtens navn og seilnummer, båttype, påmelding med eller uten  
spinnaker, NorRating tall, forsikringsselskap båten er ansvarsforsikret i, navn på mannskap, 
medlem i Frognerkilens seilforening 

 

 

mailto:seilforeningen@fb1860.no


Startlinje: 
Starten går kl. 12.00 over tenkt linje mellom startbåten og fast merke rød stake 
Høyerholmflua posisjon 59.50.85 N -10.33.75 Ø. Det seiles mot syd.  
 
Startprosedyre: 
10 min. før start gis et lydsignal. Deretter gis et lydsignal 5 min. før start og et signal for start 
kl. 12.00 (GPS tid).  
 
Flagg vil ikke bli heist. 
 
Dersom startbåten får problemer med hornsignal gjelder start iht. GPS tid. 
 
Dersom vinden uteblir eller andre forhold gjør det 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. 
  
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 %. 
 
Motor skal ikke brukes 5 min før start. 
 
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 kartvedlegget 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 eller lydsignal.  
 
Maksimaltid er satt til kl. 1600 samme dag. Båter som ikke har gått i mål vil få DNF (ikke 
fullført) og tildelt poeng etter dette.  
 
Husk å vike for nyttetrafikk. Dersom det er nødvendig for å overholde vikeplikten kan du 
bruke motor slik at det ikke oppstår farlige situasjoner. Deretter kan du gå tilbake til 
utgangspunktet for å fortsette seilasen. 
 
Husk også å ta ned nasjonalflagget under seilasen. Å sette flagget er et signal på at man har 
brutt løpet. 



Premieutdeling: 
Avholdes på brygga utenfor klubbhuset på Oustøya så snart resultatet er klart og eventuelle 
protester er avgjort. 
 
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 
 

 

 

 

 


