
 

Tønsberg Seilforening inviterer  
til Havfonn Cup IV,  
lørdag 22. og søndag 23. september  
på Fjærholmen. 
Vi kan tilby overnatting på Fjærholmen 
og på Barneskjær, med begrenset antall 
plasser. 
 
Påmelding innen 19. september  
til Morten Bjørn-Hansen på mail; 
mbh@mepnor.no 
 

 

Havfonn Cup IV 
22. til 23. september 2012 



Regler 
1.1 Kappseilasen vil være underlagt reglene slik de er definert i kappseilings-bestemmelsene. 
1.2 Norges seilforbund`s generelle og spesielle regler for Norgescup og Norges Idrettsforbunds  

bestemmelser for deltakelse i idrettsarrangement for barn vil gjelde. 
1.3 Klasseklubbens spesielle bestemmelser for Norgescup vil gjelde. 
1.4 Appendix P gjelder for RS Feva. 
 
 

Reklame 
Reklame tillates i henhold til ISAF Regulation 20 og NSF´s reklameregler.  
Arrangementet er klassifisert i kategori C. 
Båten kan bli pålagt å vise reklame valgt og levert av den organiserende myndighet i henhold  
til ISAF regulations. 
 
 

Rett til a delta 
Båter som oppfyller klassens krav for regattadeltakelse og har gyldig forsikring og gyldig NSF lisens,  
der det er nødvendig, kan delta. 
 
 

Gebyrer 
Startkontingent er kr 500,- pr båt.  
 
 
 



Paåmelding 
Påmeldingsfrist er den 19. september 2012, og påmelding skjer til: 
Morten Bjørn-Hansen på mail; mbh@mepnor.no 
 
Startkontingent kr. 500,- pr båt og eventuelt mat + overnatting kr. 500,- pr. pers.  
betales inn på bankkonto nummer: 2470 18 39125, så snart påmelding er bekreftet. 
 
Husk å merke innbetalingen med: Havfonn Cup IV, seilforening, båtnummer og navn.  
Ta med kvittering ved fremmøte! 
 
 

Registrering 
Registrering skjer på Fjærholmen. Ved registrering forevises lisens og gyldig forsikringsbevis. Deltakere som 
benytter reklame på båt eller utstyr må fremvise gyldig reklamelisens i henhold til NSF`s reklameregler. 
Seilere  med  ”særskilt  risiko”  skal  underrette arrangøren om dette. 
 
 

Tidsplan 
Lørdag 22.09: Kl. 09:00 – 10:00  Registrering  
Lørdag 22.09:   Kl. 11:30     Første varselsignal 
Søndag 23.09:  Kl. 11:00    Første varselsignal 
 
Ingen varselsignal etter kl. 15:00 søndag. 
 
 
 



Seilingsbestemmelser 
Seilingsbestemmelser vil bli utdelt ved registrering.  
 
 

Poengberegning 
Poengberegning vil være i henhold til Appendiks A –poengberegning A4.1. Lavpoengsystem.  
Når 3 eller færre seilaser er gjennomført vil en båts poengsum være dens totale poengsum.  
Når 4-7 seilaser er gjennomført vil en båts poengsum være dens totale poengsum minus dens dårligste 
poeng som kan strykes. Når 8 eller flere seilaser er gjennomført vil en båts poengsum være dens totale 
poengsum minus dens to dårligste poeng som kan strykes. 
 
 

Premier 
Det vil bli foretatt 1/3 premiering i følge klassens NC regler.  
 
 

Ansvarsfraskrivelse 
Deltakerne i regattaen deltar ene og alene på eget ansvar.  
Se regel 4 i kappseilingsreglene: Avgjørelse om å kappseile:  
Den organiserende myndighet vil ikke akseptere noe ansvar  
for skade på materiell eller person eller dødsfall inntruffet i forbindelse med,  
før, under eller etter regattaen. 
 
 
 



Kontaktperson 
Morten Bjørn-Hansen, tlf. 404 27 448 – mbh@mepnor.no 
 
 

Overnatting 
Overnatting er mulig fra fredag til søndag. 
Det er 8 sengeplasser på Fjærholmen og 20 sengeplasser på Barneskjær. 
Vi tenker oss at de voksne kan overnatte på Fjærholmen,  
mens de unge kan overnatte på Barneskjær. 
Vi ordner med nattevakt og transport over til Barneskjær. 
Sengene i Seilerstua på Fjærholmen har sengetøy, mens sengene på Barneskjær har kun madrass,  
så ta med laken og sovepose. 
«Førstemann til mølla» får sengeplass. 
Frokost lørdag og søndag, middag fredag og lørdag vil bli servert på Fjærholmen. 
Vi smører matpakke til lunsj begge dagene. 
 
 
 

Velkommen til Tøonsberg Seilforening 


