
«Snøføyka» 2011                
Lørdag 12. februar 2011 i Hjeltefjorden

RAN Seilforening har gleden av å invitera til regatta i Hjeltefjorden lørdag 12. februar 2011.
Det legges opp til at seilasen kan inngå i HSK sin planlagte nye «Vintercup».

I samarbeid med RAN inviterer North Sails til North U Fast Seminar fredag 11. og lørdag 12. februar.

Del 1. Teoretisk Del.  Fredag 11. februar 18.00
For å vinne regattaer må du seile godt og du må seile fort. North U Fast seminar viser deg hvordan. Det 
er mye å hente på hvor effektivt man greier å håndtere sin båt. Med god båthåndtering, tjener man ikke 
bare i hver manøver, men også taktisk, i og med at man frigjør kapasitet til å rette sin oppmerksomhet 
mer ut av båten. Seminaret vil også ta for seg seiltrim på både kryss og lens. Benytt derfor anledning til å 
få kjennskap til teknikker og trimmetips som blir brukt på de beste båtene. Dette vil sette din båt og ditt 
mannskap i stand til å komme raskere i mål i regattaene denne sesongen.

Del 2. Praktisk Del.  Lørdag 12. februar
09.00-11.00 Gjennomgang av rigg for båter i havnen. Avtales på forhånd
12.00-15.00 Videofilming av �Snøføyka
16.00-17.00 Debrief med visning av videofilm i klubbhuset

Pris for å delta på seminaret kr 100,- betales ved frammøte

Regler for regattaen
ISAF`s kappseillingsregler 2009-2012 (RRS). Regler for HordaCup 2011. Det seiles etter
LYS med og uten spinnaker samt doublehanded. Regattaen er underlagt sikkerhetskategori 5.

Tidsprogram og baneområde
Første varselsignal: klokka 12.00. 
Baneområdet: Hjeltefjorden med start og mål ved Anglevik. 
Etter regattaen er det debrief som del av North U Fast Seminaret med videofilm, sosialt samvær, varm 
suppe og premieutdeling.

Regattakontor
Regattakontoret er i klubbhuset til RAN med følgende åpningstider:
Laurdag 12. februar kl. 09.30 – 11.00
Etter seglasen er regattakontoret åpent til ein time etter protestfristen.

Påmelding og informasjon
Startkontingent: kr 300,-  betalast til RAN sin konto 9521.66.10068. eller kontant på stedet.
Påmeldingsfrist: torsdag 10. februar 2011. Båtar som melder seg på etter påmeldingsfristen må
betale dobbel startkontigent. 
Påmelding og annan info om regattaen finn du på www.ranseil.no,  
Seglingsbestemmelser og klasseinndeling blir publisert seinast fredag 12. februar klokka 18.00.
Spørsmål i i forbindelse med Snøføyka kan rettes til Kjell Magnus Økland (95 04 67 39)
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