
Tidsplan: 

10:15 Første åpning Skansen Bro  
10:45 Skippermøte Skansen havn 

11:30  Start regatta 
13:45 Siste målgang 

14:00 Siste åpning Skansen Bro 
   Felles defilering i kanalen 

 
Etter defilering vil vi i tradisjon tro ha 

felles samling, premieutdeling og delta 
på det videre programmet til 

Fløtmannsdagen og Kystens Dag. 
 

Klasseinndeling: 
Avhengig av antall påmeldte båter vil 

regattaen bli inndelt i følgende 
klasser:   

1. Færing (2 roms og 2½ roms)  
2. Seksæring (3 roms) – Stor-

fyring (4½ roms)  
3. Lestbåt (5 roms) – Fembøring  

(6 roms) og større 
4. Skøyter 

Velkommen til den femte 

Nidarosregattaen 2014   
For tradisjonsbåter 

og skøyter 

Lørdag 14. juni  
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den femte Nidarosregattaen for tradisjonsbåter og skøyter arrangeres igjen av 
Båtlaget Nidaros og Kystlaget Trondhjem i sammarbeid med Kystens Dag. 
Regattaen er en del av kystlagets Fløtmannsdag på Fosenkaia, og er for lokale 
tradisjonsbåter i tre utstyrt med enten råseil eller sneseil, og skøyter. 
 

 
Vil du delta i regattaen med egen båt, eller være mannskap i en av båtene? 

Ta kontakt med regattakomiteen ved Audun Sødal  
epost: audunsodal@hotmail.com   Påmelding: snarest, senest 9. juni.  

eller telefon: 90286044.    Oppgi navn på høvedsmann, båt,  
Regattaavgift: 100,- per båt   klasse, og kontaktnummer. 

 
Mer informasjon vil etter hvert kunne leses på: http://nidaros.batlag.no/ 
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Regattaregler: 
 Skippermøte Skansen gjestehavn 

10:45. Utdeling av startnummer. 
 Startline mellom 2 båter med flagg 

 Felles start med ett enkelt lydsignal kl 
11:30 presis. 

 Alle seil nede når startskuddet går. 
Båtene kan andøve fram til tidspunktet 

når startskuddet går. 
 Vanlige sjøveisregler gjelder generelt. 

 Ekstra styrbord runding av startbåt 
dersom startlinja brytes før start. 

 Max 10 hjelpeåretak ved vendinger. 
 Motor skal ikke benyttes. 

 Meldinger på VHF kanal L1 (og kanal 

16), alternativt mobiltelefon til 
regattakommiten Audun 90286044 

 
Fløtmannsdagen: 

Alle båter oppfordres til å delta på felles 
defilering inn kanalen ca kl 14:00 etter 

regattaen. Vi ordner kaiplass til alle 
gjestebåter. Mye aktivitet foregår fra de 

forskjellige undergruppene i kystlaget 
Trondhjem. Vi får underholding, 

premieutdeling for regattaen og kjøp av 
mat i tillegg til at Kafe' skuret har åpent. 

Sett av dagen til et trivelig samvær med 
god prat om regattaen, kystkultur, se 

nye og gamle båter, samt møte nye og 

gamle bekjentskaper. 
 

 

 

Foreløpig regattabane  
(alle klasser): 

 

 
 

Bildet viser forslag til regattabane. 
Tidligere år har vi hatt lite vind og ikke 

tilstrekkelig til at båtene rakk å seile 
hele banen og komme i mål innen 

tidsfristen. Men pålitelige spådommer 
tilsier at 14. juni 2014 vil gi god bør. 

Dagens vær og vind vil bestemme den 
endelige banen og som vil bli orientert 

om på skippermøtet før start. 
 

 
 

 
 


