
 

 

NORDENFJELDSKE SEILERUKE - PÅMELDING ÅPNER 
MANDAG 01.04. KL 00:00 – BENYTT DEG AV 
ANLEDNINGEN TIL Å OPPNÅ EN SVÆRT GUNSTIG EARLY 
BIRD PRIS PÅ KUN KR 1000,- INKL HAVNEAVGIFT!!! 
 
Ålesunds Seilforening har den glede å invitere seilere til Ålesund og den 63. Nordenfjeldske Seileruke den 3.-7. 
juli 2019. 

Basen for Nordenfjeldske Seileruke vil være foreningen sitt seilsportsanlegg på Gåsholmen i Borgundfjorden. 
Her er det havn for deltagerbåtene, og alle sosiale sammenkomster vil foregå her. Havneanlegget vil være 
åpent for fortøyning av båter allerede fra 21. juni. 

For de som ikke skal bo i båtene på Gåsholmen, vil det bli regulær skyss til og fra sentrum og båthavna i 
Nørvevika. Oversikt over aktuelle hotell og campingplasser vil bli publisert på www.aasf.no i første kvartal 2019. 
Alle sosiale sammenkomster vil foregå på Seilerhytta på Gåsholmen. Her blir det muligheter til å kjøpe frokost 
og middag, samt smøring av matpakke. Seilerhytta blir åpen og betjent under hele arrangementet. festligheter 
hver kveld. 

Baneområdet vil være innen sjøkart 31, inklusive Breisundet og Valderhaugfjorden. Båter med gyldig NOR-
rating målebrev for 2019 kan delta. Antall klasser og klasseinndeling vil bli gjort i henhold til antall påmeldte 
båter. 

Informasjon frem til arrangementet vil bli gitt på www.aasf.no og den viktigste informasjonen deles på 
https://www.facebook.com/nordenfjeldskeseileruke/ Her vil det også bli lagt ut uformelle poster og remindere 
underveis. 

1. april 2019 publiseres kunngjøring, og det åpnes for påmelding på www.manage2sail.com/no Se info på neste 
side vedr viktige datoer og priser, herunder en svært gunstig EarlyBird pris! 

NB! Merk at denne invitasjonen IKKE er den offisielle kunngjøringen/NOR, og at endringer kan 
forekomme. 

Onsdag 3.juli: 
 

Torsdag 4.juli: 

18.00 Sekretariatet åpner 
 

07.00 Frokost, Seilerhytta 

20.00 Åpning / Get-together-party, Seilerhytta 
 

11.00 Start Distanseseilas 1 

   
17.00  After sail i Naustet 

   
20.00 Middag/Daily first etc Seilerhytta 

Fredag 5.juli: 
 

Lørdag 6.juli: 

07.00 Frokost, Seilerhytta 
 

07.00 Frokost, Seilerhytta 

11.00 Start Distanseseilas 2 
 

11.00 Start Baneseilas 1. Baneseilas 2 snarest mulig 

17.00 After sail i Naustet 
 

17.00 After sail i Naustet 

20.00 Middag/Daily first etc Seilerhytta 
 

20.00 Premieutdelingsfest/seilermiddag Seilerhytta 
 

Med vennlig hilsen 

ÅLESUNDS SEILFORENING 
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Viktige datoer 

•  1. april: Påmelding åpner og NOR publiseres 
•  30. april: Siste frist for å oppnå EarlyBird pris!!!! 
•  14. juni: Påmelding stenger, siste frist for å oppnå 

ordinær pris 
–  Prisen stiger til kr 2.000,- for sene påmeldinger 

•  21.juni: Havneanlegget klart for tilreisende 
•  3. juli: Åpning 
•  4., 5. og 6. juli: Vi seiler og har det gøy 
•  7. juli: Vi seiler hjem med gode minner 

–  Eventuelt kan det gjøres avtale om å legge igjen båt for de som 
skal seile videre på et senere tidspunkt 

Startkontingent NFSU 2019 

•  EarlyBird t.o.m. 30.04.2019 kl 23:59: Kr. 1.000,- 
•  Ordinær t.o.m. 14.06.2019 kl 23:59: Kr. 1.500,- 
•  Etteranmelding f.o.m. 15.06.2019: Kr. 2.000,- 

•  NB! Husk at startkontingenten inkluderer havneavgift 
for regattabåten under hele arrangementet! 

•  Husk å melde deg på straks påmeldingen åpner 01.04. 
så blir det lettere for oss å planlegge et flott 
arrangement for dere! 


