HENRI-LLOYD HOLLÆNDERSEILASEN 2009
29. – 30. august
Norsk Havseiler- og Krysserklubb, Soon Seilforening og KNS inviterer til
Hollænderseilasen 2009.

1. Regler
1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene.
1.2 Følgende NSFs bestemmelser og regler vil gjelde; startberettigelse, reklamereglene og NSF/ISAFs
sikkerhetsbestemmelser for tur- og havseilas (OSR), kategori 4 med noen unntak. Se kunngjøring pkt. 5.2
1.3 Regel 63.1 er endret slik at protestkomiteen forbeholder seg retten til uten en høring å ilegge
straff for regelbrudd på grunnlag av mottatte rapporter og regelbrudd innrømmet i deltagernes
erklæringer.
1.4 Reglene regel 44.1 og 44.2 endres som følger: Det er ikke anledning til å ta
totørnstraff for brudd på reglene i Del 2 eller entørnstraff for merkeberøring (regel 31).
Protestkomiteen kan fravike regel 64.1(a) om straff og frifinnelse og uten en høring
benytte prosenttillegg i tid/straff.
Endringene vil i sin helhet stå i seilingsbestemmelsene.
2. Reklame
Alle båter kan bli pålagt å føre eventuell regattasponsors flagg og/eller klebemerke i henhold til ISAF Regulation
20.
3. Retten til å delta og påmelding
3.1 Regattaen er åpen for båter som seiler etter målereglene for ORCclub eller LYS, entypebåter (som
tilfredsstiller kravene om å danne egne klasser), turklasser (inndelt etter arrangørens retningslinjer),
flerskrogsbåter (måltall fastsatt av flerskrogsklubben), skøyter (målebrev utstedt av Skøyteklubben Colin
Archer, SSCA), Klassiske treseilere (målebrev utstedt av KTK).
3.2 Båter må ha gyldig LYS-bevis, ORC-målebrev eller målebrev for entypebåter, klassisk treseiler, skøyer og
flerskrog. Kopi av målebrev skal være om bord.
3.3 Alle deltakere må være medlemmer av en seilforening tilknyttet en ISAF godkjent nasjonal myndighet .
3.3 Samtlige båter skal føre nasjonalt seilnummer.
3.4 Det skal være minst to mobiltelefoner om bord hvor minst et av telefo nummerne registreres ved
påmelding.
3.5 Riktig utfylt påmeldingsblankett og påmeldingsavgift skal være mottatt hos KNS innen 21. august 2009.
3.6 Påmelding via web http://www.kns.no/hollender– eller send inn påmeldingsslipp til KNS.
Påmeldingsavgiften på kr. 800,- og påmeldingen og betaling må være KNS i hende innen 21. August kl 16:00
Bankgiro 8101 856 0631 Merk med Hollender og seilnummer. Etteranmelding kan godtas frem til onsdag
26.august kl 10:00 mot kr 1000,- i påmeldingsavgift (se også pkt 4.4).
4. Klasser
Det inviteres til deltakelse i følgende klasser:
4.1 ORCclub, LYS, entype -, tur-, flerskrog, klassisk treseiler - og skøyteklasser.
4.2 Det kreves min. 5 båter for å danne egen entypeklasse. Arrangøren forbeholder seg retten til å slå sammen
klasser. Endelig inndeling i klasser kunngjøres i deltakerlisten.

4.3 Egen(e) LYS-shorthandedklasse(r).
4.4 Endringer av klasse eller handicaptall kan ikke skje etter fredag 21. august kl. 16:00. Dette betyr at båter
som etteranmeldes må ha godkjent målebrev den 21. august kl 16:00 og at det målebrevet benyttes for
seilasen.
5. Teknisk kontroll/sikkerhet
5.1 Det vil kunne bli foretatt kontroller av båter og utstyr, inklusive sikkerhetsutstyr, før eller etter seilasen.
Det gjøres spesielt oppmerksom på vektbegrensningene for mannskap i ORC, og at alt utstyr som båten er
målt med, eller som inngår i klassebestemmelsene, skal være ombord på riktig sted. Overtredelser kan
medføre diskvalifisering.
5.2 Sikkerhetsregler
NSF/ISAF sikkerhetsbestemmelser (OSR) kategori 4 gjelder for alle med følgende unntak:
 Pkt 3.29 gjelder ikke.
 For NSFs godkjente klassebåter gjelder ikke 3.06 , 3.14, og pkt 4.26.4 (g) er erstattet med at det kreves
reveanordning for storseil.
Utdrag av sikkerhetsreglene for kun kategori 4 enskrog finner du på våre websider; www.kns.no

6. Tidsprogram
Varselsignal for første start er kl. 07.50, lørdag 29. august. Startrekkefølgen og klassens startflagg vil fremgå av
start og klasseoversikten. Merk at shorthanded klasser starter en time før de øvrige klasser. Båter som ikke har
passert mål innen 29. august kl. 23.59 vil bli scoret DNF.
7. Baner
Det planlegges for tre banealternativer. Vindforholdene på regattadagen vil avgjøre hvilken bane som skal
seiles for de forskjellige klassene. Detaljert informasjon om signaler for bane blir å finne i
Seilingsbestemmelsene. Kartskisse blir å finne på Hollænderseilasens side på www.kns.no/hollender
Banealternativer (SB= styrbord runding, BB=babord runding):
Banealternativene er angitt med følgende forkortelser: Bane H 1, Bane H 2, Bane H3 og Bane H4.
Banealternativer (SB= styrbord runding, BB=babord runding):
H1
Start Bile; BB runding av utlagt bøye ca ½ nm perpendikulært på startlinjen, BB runding av rød sylinderformet
bøye nord for Mølen (59.29.6N – 10.30.23 E) og Vest av Mølen – SB runding av 2 røde staker på
Hortenskrakken (59°25,292’N010°30,969’E); Mefjordbåen (59°20,124’N010°34,198’E) lykten BB; Eldøya, rød
stake øst av Eldøya (59°19,395’N010°39,724’E) og Kollen BB; Gullholmkrakken (59°26,032’N010°34,220’E)
grønn stake BB; Mål Bile
H2
Start Bile; BB runding av utlagt bøye ca ½ nm perpendikulært på startlinjen, BB runding av rød sylinderformet
bøye nord for Mølen (59.29.6N – 10.30.23 E) og Vest av Mølen – SB runding av 2 røde staker på
Hortenskrakken (59°25,292’N010°30,969’E); Teinebåen (59°14,375’N010°32,126’E) grønn stake BB;
Svartebåane (59°15,799’N010°41,695’E) skjæret BB; Gullholmkrakken (59°26,032’N010°34,220’E) grønn stake
BB; Mål Bile
H3
Start Bile; BB runding av utlagt bøye ca ½ nm perpendikulært på startlinjen, BB runding av rød sylinderformet
bøye nord for Mølen (59.29.6N – 10.30.23 E)og Vest av Mølen – SB runding av 2 røde staker på Hortenskrakken

(59°25,292’N - 010°30,969’E); Hollenderbåen (59°09,557’N010°37,607’E) lykten BB, Storegrunnen
(59°12,383’N010°42,733’E) alle tre stakene BB; Gullholmkrakken (59°26,032’N010°34,220’E) grønn stake BB;
Mål Bile
Anm. 1: De angitte posisjoner er kun indikative. Samtlige båter er ansvarlig for egen plotting av posisjoner.
Anm 2: Gullholmkrakken (59°26,032’N010°34,220’E) grønn stake BB betyr ”øst for grønn stake
Gullholmkrakken (59°26,032’N010°34,220’E)”

8. Poengberegning
Klasser som seiler etter et respittsystem seiler etter tid-på-tid systemet.
9. Tracking
Arrangøren vil i samarbeid med Tellu og Seilmagasinet gjennomføre tracking av alle båter med deres system.
Det betyr at det må finnes minst 2 mobiltelefoner om bord hvorav minst 1 er tilkoblet (eller har innebygget) en
GPS, slik at mobiltelefonen kan sende data til trackingsystemet. Mer informasjon om hvordan dette
gjennomføres, sendes til hver deltager.
10. Premiering
1/3 av startende båter i hver klasse premieres. Utlodningspremier bland alle deltagerne.
Vandrepremier:
NHK pokalen/Hollænderpokalen – Vinner overall uansett klasse og bane
Skaw Race pokalen – Line Honors uansett klasse og bane
Nederlandske ambassadens vandrepokal – Vinner av beste kvinnelige skipper i LYS klasse(ene) uansett bane.
Premieutdeling utenfor Soon Seilforening klubbhus søndag 30. august klokken 11:00.
11. Ansvarsfraskrivelse
Deltakere i regattaen deltar ene og alene på eget ansvar. Se regel 4, avgjørelse om å kappseile.
12. Forsikring
Alle deltakende båter må være forsikret mot ansvar overfor tredjemann.
13. Arrangør
Hollænderseilasen: Norsk Havseiler- og krysserklubb og Kongelig Norsk Seilforening, Huk Aveny 1, 0287 Oslo
Tlf. 23275600 Fax. 230275610
E-mail: info@kns.no
Landarrangementet: Soon Seilforening,
14. Seilingsbestemmelser
Legges ut på Hollænderseilasens side på www.kns.no/hollender i løpet av mandag 24.august. Kan også hentes
på regattakontoret i Son fra fredag 28. august kl. 1800
15. Parkering i Son
Det er begrenset med bilparkering i Son. Det vil bli anledning for gratis parkering for deltakerene på tre angitte
steder. Se kart på Hollænderseilasens side på www.kns.no/hollender
16. Bevertning etc.
Informasjon om Den Nederlandske Ambassades mottagelse fredag kveld og andre bevertningstilbud vil
fortløpende bli lagt ut under Overnatting og Bevertning på Hollænderseilasens webside.
Det vil være konserter og god bevertning i Soon før, under og etter seilasen. Følg med på
www.kns.no/hollender
17. Soon Havn
Samtlige deltakere anmodes om å følge havnemannskapets anvisninger for en organisert avvikling av havnen.
Kart for en skjematisk havneplan blir å finne på Hollænderseilasens side på www.kns.no/hollender

Havneavgift fra fredag til søndag er dekket i startkontingenten. Ved bruk av havnen ut over dette må det
betales havneavgift til Soon Havn.
17. Media rettigheter
Deltagere i regattaen gir arrangøren uinnskrenket rettigheter og tillatelse til å bruke navn, bilde og biografiske
opplysninger for publisering av foto og video av deltagere og båter de seiler under regattaen i et hvert media
(inklusive men ikke avgrenset til reklame og redaksjonelle oppslag på TV, internett eller i trykte media).

17. Regattakontor
Oslo, KNS kontoret, Huk Aveny 1, tlf 23 27 56 00
Fredag 28. august kl. 0900-1600
Son, Soon Seilforening,
Fredag 28. august kl. 1800-2100
Lørdag 29. august kl. 0730-2100
Søndag 30. august kl. 0900-1030
Velkommen!!

