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Versjon 1.3 (10/05/2019) 

 

Byfjordtrimmen 2019 – Velkommen! 

 
Åsane Seilforening har gleden av å invitere til onsdagsserien Byfjordtrimmen. 

Byfjordtrimmen er en trimregatta for Tur- og Havseilere (storbåt) = Klasse1 og Express = Klasse 2. 

Det seiles på Byfjorden i området mellom Eidsvågneset, Tertnes og Askøy 

 

Hensikten med regattaen er å fremme bredden i idretten, herunder rekruttering av nye regattaseilere og trening i å 

arrangere.  

Erfarne seilere oppfordres særskilt  til å utvise god sportsånd og opptre veiledende overfor nye seilere. 

 

Mannskapsbørs: Dersom du trenger mannskap, eller ønsker å være med en båt som mannskap, kan du si fra i 

facebook-gruppen «Åsane Seilforening Byfjordtrimmen» 

https://www.facebook.com/groups/964384580323816/ 
 

Start er i området mellom Eidsvågneset og Tertnes. 

 

Begge klasser seiler på faste merker og starter i samme start med samme løpsalternativ. 

Men arrangør kan velge å avkorte klasser ulikt. 

 

Datoer: 

Byfjordtrimmen 2019 består av 11  regattaer hvorav den enkelte båts 7 beste er tellende.  

8. mai 

15. mai 

22. mai 

29. mai 

5. juni 

12. juni 

19. juni 

14. august 

21. august 

28. august 

4. september 

  

Handicap  
Byfjordtrimmen  for storbåt vil bli seilt i tid-på-tid Nor Rating handicapsystem, og vi vil forsøke å gjennomføre 

3-tallsystemet. 

Express seiles som entype . 

Båter i Klasse 1 (storbåt)  kan seile med sitt shorthand handicap i alle eller enkelte seilaser.  

De båter som velger å seile shorthand plikter å opplyse om dette før seilasen eller innen 1 time etter målgang i 

den aktuelle seilas. Opplysning skal gis til arrangørbåt,  bt@aasane.no (905 76 716) eller regatta@aasane.no 

(99717163) 

 

Premieutdeling vil bli foretatt på høsten på en seilerkro eller premier blir utsendt eller overlevert. 

 

Kontakt for spørsmål rundt arrangementene:  

Jan Grung, epost  regatta@aasane.no  tlf. 99 71 71 63  

 

  

https://www.facebook.com/groups/964384580323816/
mailto:bt@aasane.no
mailto:regatta@aasane.no
mailto:regatta@aasane.no
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Versjon 1. (10/05/2019) 

 

Seilingsbestemmelser Byfjordtrimmen 2019  
 

1 Regler  

Byfjordtrimmen vil være underlagt “reglene” slik de er definert i Kappseilingsreglene.  

 

2 Sikkerhet og ansvar:  

Rormann på den enkelte båt er selv ansvarlig for egen båt og mannskap.  

 

3 Klasser  

Det seiles i 2 klasser.  

Klasse 1, storbåt: (signalflagg D)  

Det gis ikke fradrag i handicap ved å seile uten spinnaker.  

Klasse 2: Express: (signalflagg E)  

 

4 Tid for seilasen, Start, Startlinje, Startområde og Mål  

Varselsignal Klasse 1 og 2 er kl. 18:25 - Klarsignal er kl. 18:26 - Start er kl. 18:30  

Start- og målområde vil bli i området ute i Eidsvågen mellom Eidsvågneset og Tertnes. 

Start- og målllinje er enten  mellom to bøyer eller mellom bøye og startbåt. 

 

Starten vil følge startprosedyre beskrevet i Regel 26:  

 

5 min.  Signalflagg D og E heises + 1 lydsignal   

4 min.  P heises + 1 lydsignal   

1 min.  P fires + 1 lydsignal     

Start  D og E fires + 1 lydsignal    

 
Dersom arrangørbåt pga målgang for storbåtklassen er forhindret fra å ta Expressene i mål, er det første Express 

over mål sin oppgave å notere rekkefølgen i mål og formidle resultatlisten til arrangørbåt. 
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5 Rundingsmerker  

 

 
 

Merke 1: Bøye nord for Eidsvågsneset  v/Storflua  ca 60◦26.9480'N, 005⸰16.8234'E 

Merke 2: Bøye sør for Tertnes v/Danmarkskallen                    ca 60⸰27.2378'N, 005⸰16.4706'E 

Merke 3: Bøye sør for Straumsnesholmene                              ca  60⸰26.8840'N, 005⸰14.2697'E 

Merke 4: Bøye utenfor Erdalsneset,  nord for Bakarvågen       ca 60⸰26.1733'N, 005⸰14.3167'E 

 

 

6 Løp 

Begge klasser starter i samme start med samme løpsalternativ. Det løp som skal seiles vises med sitt nummer fra 

arrangørbåt. b=merke rundes om babord    s=merke rundes om styrbord 

Vind fra Løp nr        

Nord 1 Start v 

merke 1 

2 b 4s 3s 4b 2s Mål 

 Nautiske mil  0,4 1,9 2,6 3,3 4,8 5,2 

Sørvest 2 Start v 

merke 1 

4s 2s 4s      2s Mål  

 Nautiske mil  1,5 3,0 4,5 6,0 6,4  

Øst 3 Start v 

merke 1 

3s 1s 3s 2s Mål  

 Nautiske mil  1,3 2,6 3,9 5,0 5,4  

Vest 4 Start v 

merke 1 

3s 2s 1s 3s Mål  

 Nautiske mil  1,3 2,4 2,8 4,1 5,4  

Sør 5 Start v 

merke 1 

4s 3s 4b 2s Mål  

 Nautiske mil  1,5 2,2 2,9 4,4 4,8  

 



4 
 

7 Protester og protestkomite 
Protester må være sendt på e-post til regatta@aasane.no senest dagen etter seilasen og vil forsøksvis bli behandlet 

innen en uke etter regattaen. Protestkomitéen blir satt opp av Åsane Seilforening. 

 

8 Poengberegning 

Båtene i begge klasser gis poeng i serien etter poengtabellen i MINIMAR-systemet, antall båter settes til 20. 

1. plass = antall båter + 7 poeng = 27  5. plass = antall båter - 2 poeng = 18 

2. plass = antall båter + 4 poeng = 24 6. plass = antall båter - 4 poeng = 16 

3. plass = antall båter + 2 poeng = 22 7. plass = antall båter – plassering + 1 poeng = 14 

4. plass = antall båter + 0 poeng = 20  8. plass = antall båter – plassering + 1 poeng = 13 

Båter fra og med 21. plass får 0 poeng.  

 

9 Påmelding  
Det er ingen forhåndspåmelding eller startkontingent på Byfjordtrimmen. Båter som deltar for første gang, 

henvender seg til arrangørbåt før varselsignalet kl. 18:25 eller sender info til regatta@aasane.no  

 

10 Premiering  
Det premieres med 1/3 premiering av alle deltakende båter i hver klasse.  

 

11 Resultatliste  
Etter hver regatta sendes informasjon ut pr. e-post. Ønsker du å stå på listen over de som mottar resultatene, kan 

du melde deg på ved å sende melding til bt@aasane.no.  Resultatene vil også ligge på nettsiden 

https://aasane.no/tur-og-hav/resultater/ 

12 Avkorting av løpet eller annullering skjer i følge regel 32. Ved avkorting vises signalflagg "S"  og 

det gi 2 lydsignaler, sammen med den eller de klassers flagg som avkortingen gjelder for. Vises ingen klasseflagg 

gjelder avkorting begge klasser, tilsvarende gjelder for annullering av seilasen. Ved annullering gis 3 lydsignal 

og flagg N  vises, evt flagg N over flagg A  

 

13 Maksimaltid  
Seilasen avblåses kl. 21:00. Båter som går i mål etter dette vil bli notert som DNF.  

Dette endrer regel 35. 

 

14 Tidskorreksjon klasse 1 storbåt 
Tiden vil bli korrigert etter systemet «TID PÅ TID», der vi vil forsøke å gjennomføre 3-tallsystemet. 

 

15 Reklame  
Byfjordtrimmen seiles i reklamekategori C. 

 

mailto:regatta@aasane.no
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