
NOR 2014 

 

Notice of Race 
 
 

Velkommen til Nordland Offshore Race (NOR) 2014. Nord-Norges 
tøffeste regatta arrangeres 30-31. mai 2014. Dette er en double-
handed regatta med start og målgang i Bodø. Arrangør er Bodø 
Seilforening (BSF).   
 
NOR 2014 er nordnorske seileres store styrkeprøve. Det skal seiles opp i mot 115 
nautiske mil i luftlinje, over Vestfjorden til Værøy og tilbake.  
Regattaen arrangeres for 9. gang som double-handed, eller tomannsregatta. For å delta 
må skipper ha fylt 21 år, og co-skipper ha fylt 18 år. Regattaen er åpen for alle båter som 
er bygd og utrustet etter International Sailing Federations (ISAF) Offshore Special 
Regulations (OSR) Category 3, og har gyldig NOR Rating-målebrev.  
Regattaen trackes live på internett, slik at båtene kan følges i sann tid på nett. Båtene 
utstyres for dette av arrangøren. Klasseinndeling vil skje etter at påmeldingsfristen er 
utløpt. 
 
Starten Går fra Bodø Havn fredag 30. mai klokken 11:15. Båter må krysse 
mållinjen senest klokken 16:00 lørdag 31. mai for å bli regnet som fullførende båt. 
 
Løypen har fast rundingspunkt med merke på Værøy.  To alternative rundingspunkter 
benyttes, ett er Nupen sørvest av Fleinvær, og det andre er Øyholmen sør i Karlsøyvær. 
Endelig løype kunngjøres 24 timer før start, på grunnlag av værmelding. 
 
Påmelding og betaling skjer på seilmagasinets sider. Påmelding åpner 10. januar og 
stenger 20. mai klokken 18:00. Startavgiften er kr. 900,-.  
Etteranmelding kan skje frem til 26. mai klokken 18:00, da mot en forhøyet startavgift 
på kr. 1100,-  
Ved avmelding før 1. mai refunderes halve startavgiften. Påmeldte båter publiseres 
fortløpende.  



 
Har du båt men mangler mannskap? Eller ønsker du å delta men mangler båt? Henvend 
deg til komitéen, eller bruk mannskapsbørsen på Bodø seilforenings nettsider.  
 
Regattaen blir lisenspliktig i henhold til Norges Seilforbunds regler hvis antall 
deltakende båter som ikke er tilsluttet BSF, overstiger 25 prosent. Hver båt må da løse 
seillisens hos Norges Seilforbund. 
 
 
Ta utfordringen – bli med på NORDLAND OFFSHORE RACE 2014! 
 
 
Regattaleder Remi Rasmussen, telefon 926 60 277. E-post: remi@swai.no 
Komitémedlem Fritz Leo Breivik, telefon 482 16 885. E-post: fritz.breivik@uin.no 
Komitémedlem Jim-Børre Andreassen, telefon 907 69 447. E-post: 
jimandreassen@gmail.com 
 
 
Lenker: http://seilmagasinet.no/?regatta=1449 

http://www.bodoseilforening.no/ 
  http://www.seiling.no/ 
  http://www.sailing.org/specialregs 
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