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Aanhangsel A.  
 

Nadere informatie aan de deelnemers aan de 20ste CAM Race. 
 
1. WEDSTRIJDINFORMATIE 

                                                                                                                       
     
1.1      Programma Lauwersoog.  

Vrijdag 15 juli 2022:  
- 18.00.  uur: Gezamenlijke maaltijd in de tent; 

 - Daarna muziek met dj.   
  Zaterdag 16 juli 2022: 

 - 09.00 uur: Skippersmeeting in de tent in de buitenhaven van Lauwersoog. 
-  12.20 uur: Start van de eerste startgroep. 

 
1.2      Programma in Larvik (Stavern). 
      Donderdag 21 juli 2022:  
  De prijsuitreiking van de 20-ste CAM Race zal plaatsvinden in het havengebouw en zal worden gevolgd 

door een barbecue. Alle bemanningsleden van de deelnemende boten ontvangen hiervoor een gratis 
toegangsbewijs. Andere geïnteresseerden kunnen bij het wedstrijdkantoor een kaartje kopen voor de 
barbecue. 

   Programma: 
   -  16.00 uur Start van de wedstrijd in open boten voor de Overall Winnaar in de haven. 
   -  17.00 uur Prijsuitreiking Colin Archer Memorial Race 2022. 
    Aansluitend de BBQ. 
 
2. Haveninformatie Lauwersoog 

Lauwersoog is een klein dorp, met een grote visserijhaven buiten de sluis en een jachthaven met 300 
ligplaatsen binnen de sluis. Het wedstrijdkantoor is gevestigd in de jachthaven. Verder is er een 
uitgebreide camping met alle faciliteiten. Lauwersoog ligt aan de noordkust van Nederland, ongeveer 10 
mijl van de Noordzee en wordt bereikt via het Westgat en de Zoutkamperlaag. Zie kaart 1812, 
Waddenzee Oostblad. 

 
2.1  Aanlopen van zee. 
  Van zee komende boten kunnen zich laten informeren over de situatie in het Westgat door de 

Kustwacht Schiermonnikoog via VHF-kanaal 5.  
 
2.2 Passeren van de sluis 
  Bij het binnenvaren van de visserijhaven dient via VHF-kanaal 84 de sluis te worden gewaarschuwd. 

Deze sluis moet men passeren om de jachthaven te bereiken. 
  Openingstijden van de sluis. 
  Maandag t/m zaterdag  07.00 tot 19.00 uur 
 Zon- en feestdagen  08.30 tot 20.00 uur 
 Boten die na sluitingstijd bij de sluis arriveren moeten contact opnemen met de havenautoriteiten via 

VHF-kanaal 11. Als geen contact wordt verkregen dient men zelf een plaats te zoeken in de 
recreatiehaven. Schutten naar de jachthaven dient vervolgens te geschieden bij de vroegst mogelijke 
gelegenheid. 

 
2.3 Herkenbaarheid van de CAM-deelnemers. 

Herkenbaarheid van de deelnemers is vaak een probleem. Daarom worden schippers dringend 
verzocht bij het binnenlopen van de jachthaven cijferwimpel nummer 1 gehesen te hebben en contact 
op te nemen met de walkapitein via VHF-kanaal 88, callsign “Colin Archer”. U wordt dan een ligplaats 
toegewezen. 

 
2.3 Liggeld. 

Schippers van boten die arriveren vóór zaterdag 9 juli 2022 moeten zich voor een ligplaats melden bij 
de havenmeester en zich uiterlijk donderdag 14 juli 2022 om 09.00 uur melden bij het wedstrijdkantoor. 
Het verschuldigde liggeld in de binnenhaven moet bij de havenmeester worden afgerekend. In de 
binnenhaven is één overnachting gratis. 
Men wordt dringend verzocht, indien nodig, bij aankomst direct diesel te tanken. Hiervoor is 
gelegenheid achter in de jachthaven. Drinkwater is aanwezig op alle steigers. 

 Benzine kan worden verkregen bij een op 500 meter afstand gelegen tankstation. 
 De jachthaven beschikt over een wasserette, bij te grote drukte kan worden uitgeweken naar de 

nabijgelegen camping. 
 Het gebruik van Internet is mogelijk. De jachthaven heeft gratis draadloos internet. 
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Voor de nacht van vrijdag op zaterdag, 15/16 juli 2022 zijn deelnemers aan de CAM Race geen liggeld 
in de buitenhaven van Lauwersoog verschuldigd. 

 
2.5  Verhalen naar de buitenhaven. 
 Vrijdag 15 juli 2022 worden de deelnemers verhaald naar de buitenhaven. U bent verplicht vanaf 09.00 

uur aan boord te zijn en dan de instructies van de walkapitein af te wachten en eenmaal gekregen deze 
strikt op te volgen. Dit klinkt streng maar de sluis in Lauwersoog is klein en de deelnemende boten 
worden steeds groter. Luister uit op kanaal 88 voor eventuele nadere informatie. Gemiddeld kunnen 
6 á 7 boten worden geschut. Zaterdag ochtend is geen optie, dan worden andere boten geschut en 
deze hebben voorrang op deelnemers aan de CAM Race. 

 
         
            ____________________________________________________________________ 

             
 

Overzicht Lauwersoog 
 

Met globale aanduiding van het startgebied en de plaats van de startlijn. 
 
 

3.  Haveninformatie Stavern  
 Stavern is een onderdeel van de gemeente Larviksfjord. Hoewel de stad Larvik op zich tamelijk klein is, 

is de gemeente Larviksfjord vrij omvangrijk. De gemeent Larvik is nu samengevoegd met Lardal. Zij 
strekt zich 50 km naar het noorden uit en 15 km naar het zuidoosten. Er wonen ongeveer 46.000 
inwoners in Larvik District, de “Riviera of Eastern Norway”. De stad ligt aan het eind van de Larvik Fjord, 
die 0,5 tot 1 mijl breed is en is van zee eenvoudig aan te lopen. De stad Larvik biedt geen adequate 
gelegenheid voor de ontvangst van een groot aantal boten. Daarom bevindt het wedstrijdkantoor en alle 
bij de wedstrijd behorende faciliteiten zich in de marina van Stavern, gelegen aan de ingang van de 
Larvikfjord aan de westzijde. Bedenk dat Larvik en Stavern zich niet op loopafstand bevinden (8 km). 
Voor vervoer van en naar Larvik is men aangewezen op de busverbinding of op taxi’s. 

 Bij aankomst in de haven neemt u een ligplaats in zoals omschreven in regel 10.6 van de 
wedstrijdbepalingen.  
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3.1 Wedstrijdkantoor Stavern. 
 Colin Archer Memorial Race officials zullen in Stavern aanwezig zijn in het wedstrijdkantoor. Dit is 

gevestigd op de kade van de marina. 
    tel.: (0031) 6 254 349 90 of tel.: (0047)408 6511 
    VHF-kanaal: 88 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Overzicht van de haven van Stavern. 
 
 
 

3.2 Douane/Immigratie  
 Tijdens het aanlopen van de haven moet de Seinvlag Q worden gevoerd. Invoer van bepaalde 

goederen is gebonden aan een maxima. Zie hiervoor de informatie op internet. 
 Inleveren van een douaneverklaring bij het douanekantoor is verplicht indien men goederen aan te 

geven heeft. Bezoek aan boord behoort tot de mogelijkheden. Formulieren kunnen worden verstrekt in 
het wedstrijdkantoor. 

 
3.3 Drinkwater 

Drinkwater is op de kade van jachthaven Stavern beschikbaar. 
 

3.4 Brandstof 
Brandstof is in de jachthaven verkrijgbaar. 
 

3.5 Sanitaire faciliteiten 
Toiletten en douches zijn aanwezig.  
 

3.6  Huisvuil 
Op de pier zijn een aantal vuilcontainers geplaatst. 
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3.7 Internet 
In de haven is draadloos internet aanwezig. 

 
4 Algemene informatie Stavern/Noorwegen 
4.1 Telefoon 
 De internationale toegangscode voor Noorwegen is 0047. Netnummers bestaan in Noorwegen niet, 

alleen een abonneenummer van acht cijfers. 
 
4.2 Reparaties 

Het wedstrijdkantoor kan bemiddelen bij het verkrijgen van hulp bij het repareren van zeilen, motoren en 
elektronica. 
 

4.3 Weerbericht 
Kanalen  voor weersverwachtingen voor kleine scheepvaart:  

- Telenor Kystradio, kustradio: zendt locale weerberichten uit via VHF, kanaal 16 en een lokaal 
werkkanaal , 5 x per dag: 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 en 21.00 uur. 

- NRK Vær: NRK zendt weerberichten in samenwerking met Meteorologisk Institutt. De uitzending gaat 
de hele dag door. Ontvangst met DAB+ digitale radio (geen FM). Weerberichten worden 3 tot 5 keer 
per dag geactualiseerd. 

- Kanaalplanner en Noodprocedure: (Kanalplaner og Nødprosedyrer (kystradio.no)) 
- Een soort Noorse buienradar  (Yr - Mine steder). 
-  

4.4 Tourist Offices 
• www.visitstavern.no, Tollbodgaten 4 
 Øyunn Winther 400 19 343 
 Yngve Rakke 911 23 222 
• Stavern og Larvik Event, Hovedvakta, Fredriksvern Verft 
 Trine Lise Gran 938 80 333  

 
4.5 Postkantoor 

Post i butikk, Rema 1000, Stavern, tel. 33 13 14 20 
Holmenjordetveien 31, 3267 LARVIK  
 

4.6 Banken 
 - NOKAS, Nansetgata 91, 3270 Larvik, (24/7). 
 - Nordea,  Nansetgate 12, 3256 Larvik (24/7). 
 
4.7 Hotels en Accomodaties 
 Er zijn verscheidene hotels, motels en pensions in en om Stavern en Larvik. 
 B.v.: - Quality Grand Hotel Farris, Storgaten 36-40, Larvik  tel.: (0047) 331 878 00. 
         - Wassilioff Hotel, Stavern,     tel.: (0047) 331 136 00 
4.8 Restaurants 
 Stavern herbergt diverse restaurants die een verscheidenheid aan menu’s bieden. 
 
4.9  Politie 
  Politi Larvik,  tel.: 02800 
 
4.10 Noodgevallen 
  Brandweer  tel.: 110 
  Politie  tel.: 112 
  Ambulance tel.: 113 

 
4.11 Arts 
 Voor artsenhulp kan de "Larvik Legevakt" gebeld worden: 116 117 (landelijk nummer voor alle 

"Legevakter").   
Adres: Greveveien 16, 3257 Larvik 

 
4.12 Tandarts 

Tandheelkundige hulp in Vestfold: tannlegevakteninvestfold.no  tel.: (0047) 336 974 74 
 Tannlegevakten AS, Rambergveien 3, 5de verdieping (het gebouw van “Kaldnes tannhelse”), 
 3115 TØNSBERG. E-mail: tannvakt@gmail.com 
 
4.13 Consulaat 
 Inlichtingen in het lokale wedstrijdkantoor.    tel.: (0047) 900 595 05 
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4.14 Reisbureaus 
 Laurvig Reiseburå, Nansetgata 11, 3256 Larvik  tel.: (0047) 331 171 71 
 Din Ferie Larvik, Storgata 50,    tel.: (0047) 331 393 60 
 
4.15 Huurauto 
 Hertz Larvik, Øya 23, 3262 Larvik 

Rent-A-Wreck leiebil Larvik, Nansetgata 102, 3269 Larvik tel.: (0047) 33 13 59 00 
larvik@rentawreck.no 

Torp Airport heeft meerdere verhuurders: 
- Avis  www.avis.no    tel.: (0047) 33 31 95 70 
- Budget  www.budget.no    tel.: (0047) 33 31 95 70 
- Europcar www.europcar.no   tel.: (0047) 33 46 42 00 
- Sixt  www.sixt.no    tel.: (0047) 47 92 91 01 
- Hertz  www.hertz.no    tel.: (0047)33 47 15 38 

 
4.16 Taxi 

Avis bilutleie, Øya 2, 3262 Larvik,    tel.: (0047) 333 195 70 
Hertz Larvik, Øya 23, 3262 Larvik,    tel.: (0047) 905 888 95 
 

4.17 Openbaar vervoer 
 Het Larvik District kent een uitgebreid net van buslijnen. De spoorwegen onderhouden een verbinding 

met hoge frequentie met Oslo. 
 Op de website van de CAMR is een document beschikbaar met uitjes in en om Larvik. Niet alleen voor 

schippers en bemanning maar ook voor familie die aanwezig is voor de ontvangst van de boten. 
  
4.18 Luchthaven 
 Sandefjord  Lufthavn “Torp”,    tel.: (0047) 334 270 00 
 www.torp.no , e-mail: service@torp.no 
 
4.19 Veerdiensten 
 Dagelijkse veerdienst tussen Hirtshals (Denemarken) en Larvik v.v. Tijdens het seizoen veelal 

tweemaal daags. Colorline e-mail:, www.colorline.no 
 
        Q    Januari 2022. 


