
Namn:
Födelseår: Pojke

Tel: Flicka

Tel anhörig:

Ja / Nej OK Ej OK
A
B
C
D
E
F
G Max avstånd från hanfotsringen till bomen är 10 cm
H Centerbord, paddel och minst 1 öskar är fäst i båten.
I
J

1 ISAF/IYRU nummer:

2 Segelknapp nr:

3 Mast ID-nr:

4 Bom ID-nr:

5 Spri ID-nr:

6 Centerbord ID-nr:

7 Roder ID-nr:

signatur kontollant

Namn Datum

Dispens och utbyte av material
Nytt ID nr Datum Kommentar

Punkt:

Punkt:

Punkt:

Flytande bogserlina minst 8 m lång, minst 5 mm diameter. 
Visselpipa i flytvästen

Fylles i av 
arrangören

Vid stickprov

Jag är medveten att stickprovskontroll kan genomföras. Jag medger att resultaten 
från seglingarna innehållande namn får publiceras på internet och i media. Alla 
uppgifter i rorsmansdeklarationen är riktiga

Godk signatur

Jag seglar denna regatta med en uppsättning av all utrustning och med id nummer 
enligt listan nedan. I händelse av skada måste utbyte godkännas av tävlingsledning 
före byte

Jag har en giltlig ansvarsförsäkring 
Jag är medlem i Svenska Optimistjolleförbundet

All utrustning är i enlighet med klassreglerna.
Jag har ett godkänt flytprov som är mindre än 1 år gammalt
Mastsäkring som hindrar masten att trilla ut

Rorsmansdeklaration

Segelnummer:

Jag har giltlig tävlingslicens (om jag är 12 år eller äldre)

Optimistjolle är en internationell entypsjolle som skall vara inmätt enligt klassreglerna 
för att få lov att deltaga på denna regatta. Klassreglerna hittas på www.optiworld.org. 
Klassreglerna ställer ett antal krav som kan komma att kontrolleras och som vi vill att 
du bekräftar.
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