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Milde Båtlag inviterer til 
 
 

Norgesmesterskap 2018 
Oselvar 8 m2 spriseil 

11. - 12. august på Milde 
 
 
 
Milde Båtlag kan i år feire sitt 90 års jubileum og i den anledning ønsker vi velkommen til 
norgesmesterskap 2018 i seiling for Oselvar. 
 
NM arrangeres fra lørdag 11. til søndag 12. august. Samtidig er det i år 40 år siden det første 
NM for Oselvar ble arrangert av Milde Båtlag i 1978. Så dermed kan både et 90- og et 40 års 
jubileum feires samtidig. 
 
Siden oppstarten i 1978 vil årets NM i Oselvar, Norges Nasjonalbåt, være det 12. NM i 
Oselvar som Milde Båtlag arrangerer. Ved gyldig NM blir dette det 38. gyldige norges-
mesterskap i Oselvar av totalt 41 NM- og nasjonale klassemesterskap. 
 
Med henblikk på Oselvarklassens store og lange NM-tradisjon, er det en stor ære og glede 
for Milde Båtlag å kunne invitere oselvere og oselverseilere til NM dyst på Milde, Fanafjorden 
og Korsfjorden i 2018. Og for Oselvarklubben er det flott å være tilbake Hos Milde Båtlag for 
å feire MB’s 90 års jubileum og at det i år er 40 år siden det første NM i Oselvar.  
 
I tillegg inviteres seilerne til å delta på Milde Båtlags 90 års jubileums-fest på Milde på 
lørdagskvelden under NM. Se side 9 i denne kunngjøringen til NM.  
 
Årets NM i Oselvar vil bli ledet av Milde Båtlags NSF autoriserte regattasjef, Kjell Totland, 
som vil få god hjelp og støtte fra Milde Båtlags dyktige og erfarne regattastab. 
 
Vi håper på god deltakelse og fine dager med gode vindforhold, flott seilas og hyggelig 
opphold på Milde. Sist Milde Båtlag sto som arrangør av NM Oselvar, i 2015, deltok 20 
oselvere. Håpet er at enda noen flere båter stiller til start i årets NM for å feire Milde Båtlag 
med sine 90 år og Oselvarklubben med 40 år med NM Oselvar. 
 

Hjertelig velkommen til Milde og NM Oselvar 2018. 
 

Hilsen 

Geir Lasse Taranger     Finn Totland 
Leder i Milde Båtlag      Leder i Oselvarklubben 
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KUNNGJØRING 
 
Organiserende myndighet: Milde Båtlag 
 Skipanesvegen 12, 5259 Hjellestad 
 Hjemmeside: www.mildebatlag.org  
 Org.nr.: 985399875 
 Kontonr.: 3411.24.66268 
 Tlf: 55991530 / 480 06 962 / e-post: regatta@mildebatlag.org 
 NM Oselvar 2018: www.mildebatlag.org/nm-oselvar-2018.html  
 
Arrangementsteknisk starter NM Oselvar 2018 med registrering fredag 10. august og fortsetter med 
NM seiling lørdag 11. og søndag 12. august. 
 
1 REGLER 
1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene (2017-2020). 

1.2 Nordisk Seilforbunds forskrift til regel 30 vil gjelde. 

1.3 NSFs Regler for arrangement av Norgesmesterskap (2018) vil gjelde. 
 https://seiling.klubb.nif.no/dokumenter/Documents/Regler%20for%20Norgesmesterskap%202018.pdf  

1.4 ”Klasseregler for seilbåter av oselvartypen” (av 28.11.2000). 
 http://www.mildebatlag.org/oselvarklubben/Klasseregler_Oselvar-28nov2000.pdf  

1.5 Kunngjøring til NM og seilingsbestemmelsene vil gjelde. Det er seilingsbetemmelsene som 
gjelder dersom det er avvik mellom kunngjøring og seilingsbestemmelsene. 

1.6 NSFs og NIFs generelle bestemmelser for barneidrett, lisens, reklame, doping og rett til å 
delta gjelder for stevnet. 

 
2 REKLAME 
2.1 Reklame vil være begrenset til Kategori A (ISAF Advertising Code). 
 
3 RETT TIL Å DELTA OG PÅMELDING 
3.1 Krav til deltakelse 

Regattaen er åpen for alle båter i klassen Oselvar Spriseil, hvor rormann og mannskap er 
medlem i seilforening tilsluttet Norges Seilforbund. 

3.1.1 NSF seilerlisens  

Alle seilere i NM må ha betalt seilerlisens til NSF for å kunne delta (jfr. Retningslinjer fra 
NSF). Slik lisens kan enten kjøpes for en hel sesong, eller som en personlig engangslisens 
for NM. Pris for personlig engangs seilerlisens er kr. 225,- per seiler.  
 

Seilerlisens kan registreres og betales via NSFs hjemmeside: 
https://seiling.klubb.nif.no/Sider/Lisens.aspx.  
 

Ved kjøp av seilerlisens kreves at fødselsdato oppgis for alle som skal ha lisens. 
  
NM arrangøren kan eventuelt hjelpe til med kjøp av lisens, slik at seilerlisens kan betales 
ved registrering på regattakontoret. Men helst ser vi at de fleste ordner med kjøp av 
seilerlisens før ankomst til Milde. 
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Innbetaling av seilerlisens til NSF for NM kommer i tillegg til arrangørens startkontingent 
per båt for NM. 

 
Seilere som allerede har betalt personlig seilerlisens til NSF for 2018, ved seilas i andre 
klasser, trenger ikke å betale ny seilerlisens for å kunne delta i NM Oselvar. Kvittering for 
innbetalt lisens må imidlertid kunne fremlegges ved registrering til NM Oselvar 2018. 

 
3.2 Påmelding:    

Båter som har rett til å delta påmeldes via denne internettportalen for NM Oselvar 2018: 

https://www.sailracesystem.no/regatta?regatta=2960 

Ved vellykket påmelding gjennom SailRaceSystem portalen vil påmeldt båt umiddelbart dukke 
opp under DELTAKERLISTE for NM Oselvar 2018.  
 
Oppstår problemer, eller du ikke har tilgang til internett, kan du imidlertid få hjelp med 
påmeldingen ved å kontakte regattasjef Kjell Totland (se side 11). Vær da snill å melde fra om 
dette i rimelig god tid før NM. 

 
3.3 Samme besetning 

Samme besetning skal seile i alle seilaser, men forandringer kan foretas hvis viktige grunner 
foreligger. Slike forandringer må godkjennes på forhånd av protestkomiteen og skal bare 
godkjennes hvis de ikke gir båten en fordel sammenlignet med besetningen før forandringen 
(NM-reglene § 4.4).  

 
4 GEBYR 
4.1 Startkontingent 

Ved påmelding innen ordinær påmeldingsfrist, torsdag 09.08.2018 – kl. 23.59, er 
startkontingenten på kr. 750,- . 

Ved etteranmelding innen lørdag 11.08.2018 – kl. 10.30, er startkontingenten kr. 850,-. 
 
Etter nærmere avtale kan innbetaling av startkontingent gjøres via nettbank til Milde Båtlags 
bankkonto 3411.24.66268. Husk da å oppgi følgende informasjon i transaksjonens tekstfelt: 
NM Oselvar, Seilnummer og båtnavn, Rormann, mobil-nr. 

 
 
5 TIDSPROGRAM 
5.1 Registrering: 
 Fredag 10. august  Fra kl. 16:00 Til kl. 21:00 
 Lørdag 11. august  Fra kl. 08:30 Til kl. 10:30 
 

Ved ankomst Milde skal hver båt registreres på regattakontoret, hvor rormann/skipper/båtens 
representant skal innlevere egenerklæring for båten i underskrevet stand, samt forevise 
målebrev og gyldig ansvarsforsikring for båten. I tillegg må fremlegges gyldig NSF-
seilerlisens nummer for 2018 for hver person, som deltar om bord i båten under NM.  

NM18 klistremerke utdeles ved registrering for å festes på de seil som båten skal benytte 
under NM.  NM Krus til alle om bord utdeles til båtens representant. 
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5.2 Måling og inspeksjon: 
Lør. 11. og  Hver dag, etter seilasene, kan det bli foretatt teknisk kontroll på  
søn. 12. aug. stikkprøvebasis for å kontrollere at båt og utstyr er i overensstemmelse 

med båtens målebrev og klassevedtektere. 
 
5.3 Dato og tid for seilasene: 
 Lørdag  11. august  Kl. 12:00 Varselsignal dagens første seilas. 
 Søndag 12. august  Kl. 11:00 Varselsignal dagens første seilas. 
 
5.4 Antall seilaser: 

 7 seilaser er planlagt, maks. 4 seilaser kan seiles på samme dag. Minimum 4 seilaser må 
avvikles for å få gyldig norgesmesterskap. 

 
5.5 Åpning av NM og rormannsmøte: 

Lørdag 11. august  Kl. 10:30 Åpning  av  NM  vil  bli   foretatt  utenfor  skyvedøren  på 
Mildenøstets østre vegg. Ved regn og dårlig vær vil 
åpningen finne sted i 2. etg. i Mildenøstet. 
Rormannsmøte vil bli avholdt umiddelbart etter avsluttet 
åpning. 

 
6 MÅLING / TEKNISK KONTROLL 
6.1 Hver båt skal ha gyldig målebrev for skrog og rigg, samt gyldige målebrev for de seil som skal 

benyttes (Målebrev utstedes av Oselvarklubben).  
 
6.2 Egenerklæring for båten (se tillegg 4) skal leveres ved registrering (se pkt. 5.1), påført 

skippers underskrift.  
 

Hver båt kan i alt benytte 2 storseil og 3 fokker i NM. Ved registrering får båten utdelt 
klistreetiketter med påsatt NM18-stempel. Etikettene festes på de seil som båten skal benytte 
under mesterskapet. Kun seil med stemplet etikett kan benyttes under seilasene. Siste frist for 
å hente etiketter med stempel er lørdag morgen den 11. august, kl. 10:30 (ref. pkt. 5.1). 
 
Hver dag, etter seilasene, kan det bli foretatt teknisk kontroll av egenerklæringens punkter 
på stikkprøvebasis for å kontrollere at båt og utstyr er i overensstemmelse med båtens 
målebrev og klassevedtektene. 

 
7 SEILINGSBESTEMMELSER 
 Seilingsbestemmelsene vil være tilgjengelige på regattakontoret fra kl. 16:00 fredag 10. 

august 2018. De vil også være tilgjengelig på internett senest 1. august 2018 .   
 
8 STEVNETS BELIGGENHET 
8.1 Milde Båtlags havneanlegg i Mildevågen vil være base for regattaen. Se tillegg 1. 
8.2 Seilasene vil finne sted i ytre Fanafjorden/Korsfjorden. Reserve baneområde vil være i 

Fanafjorden innenfor Herøyodden. Se tillegg 2. 
 
9 LØPENE 
 Løpene, som skal seiles, vil være som følger: Lo/Le trekant bane (Napoli) eller Lo/Le 

pølsebane. Se tillegg 3. 
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10 STRAFFESYSTEM 

 Ved brudd på en regel i Del 2 kan en båt fri seg ved å ta en entørnstraff som foreskrevet i 
regel 44.1 og 44.2. Dette endrer Regel 44.1. 

 

11 POENGBEREGNING 
11.1 Lavpoengsystemet i Appendiks A4 vil bli benyttet. 
11.2 4 seilaser må fullføres for at det skal være en gyldig serie. 
11.3 (a) Når 4 eller færre seilaser har blitt fullført, vil en båts poeng for serien være dens totale 

poengsum. 
 (b) Når 5 eller flere seilaser har blitt fullført, vil en båts poeng for serien være dens totale 

poengsum minus dens dårligste poeng. 
 
12 RADIOKOMMUNIKASJON 
 Med unntak av i en nødsituasjon, skal en båt mens den kappseiler, verken sende eller motta 

radiomeldinger, som ikke er tilgjengelige for alle båtene. Denne restriksjonen gjelder også 
mobiltelefoner. 

 
13 PREMIER 

Ved gyldig NM utdeles NSF gull-, sølv- og bronsemedaljer til mannskapet om bord i de tre 
beste båtene sammenlagt. Mannskapspremiering til 1/3 av de startende båter. I tillegg 
kommer startpremier/pokaler og gavepremier/pokaler.  
 
Premieutdeling avholdes ved eller i Mildenøstet søndag ettermiddag, så snart som mulig etter 
at dagens seilaser er avviklet og eventuelle protester er behandlet.  

 
14 BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT VED DELTAKELSE I NM 

Norges Idrettsforbunds Bestemmelser om barneidrett har følgende krav om barns 
deltakelse i NM:  

2e)  Fra det året barnet fyller 13 år kan det delta i mesterskap som NM, nordiske 
mesterskap, EM og VM. Dette inkluderer også norgescuper, nordiske cuper, 
verdenscuper og tilsvarende mesterskap. 

3.  Det kan ikke søkes dispensasjon fra Bestemmelser om barneidrett 
 
Dette betyr at barn under 13 år, som ikke fyller 13 i løpet av 2018, ikke kan delta i NM Oselvar 
2018,  verken som mannskap eller rormann.  Ved påmelding til NM Oselvar 2018 må alder på 
deltaker angis i påmeldingen dersom det kan herske tvil om deltakers reelle alder. Deltakers 
alder må kunne dokumenteres. 

   
15 ANSVARSFRASKRIVELSE 

Deltagerne i regattaen deltar ene og alene på eget ansvar. Se regel 4, Avgjørelse om å 
kappseile. Den organiserende myndighet vil ikke akseptere noe ansvar for skade på materiell 
eller person eller dødsfall inntruffet i forbindelse med stevnet, verken før, under eller etter 
regattaen. 
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16 FORSIKRING 
Hver deltagende båt skal være forsikret med gyldig ansvarsforsikring. Ved registrering kan det 
bli aktuelt å måtte fremvise dokumentasjon for betalt forsikring. 

 
17 YTTERLIGERE INFORMASJON 

For ytterligere informasjon henvises til offisiell internettside for NM Oselvar 2018:  

https://www.sailracesystem.no/regatta?regatta=2960 

Eventuelt kan regattasjef Kjell Totland kontaktes. 
 
18 REGATTAKONTOR / REGISTRERING 

Regattakontoret, i ”Mildenøstet”, vil være åpent fredag kl. 16:00 – 21:00, lørdag kl. 08:30 – 10:30 og 
søndag kl. 09:00 – 10:00. I tillegg vil regattakontoret være åpent etter dagens seilaser, både lørdag og 
søndag, fra komitebåt/målbåt er kommet i havn til 1 time etter protestfristens utløp. Telefon 
regattakontor: 55 99 15 30 (regattasjef 480 06 962). 
 
Registrering finner sted på regattakontoret fredag og lørdag kun til de angitte tider i pkt. 5.1. Alle 
regattadokumenter, nevnt i kunngjøring eller seilingsbestemmelsene, vil være tilgjengelig på 
regattakontoret fra kl. 16:00 fredag 10. august. 

 
19 KRAV TIL GYLDIG NM 

I følge NSF’s ”Regler for arrangement av norgesmesterskap” (2018) gjelder: 

I NSF godkjente nasjonale- eller internasjonale klasser kan det inviteres til NM hvert år, men 
det blir bare gyldig NM dersom NM-reglenes krav til antall reelt deltagende båter (§2.2) og 
minimum antall gjennomførte seilaser (§13.2) oppfylles. 
 
For Oselvar klassen kreves minimum 20 båter og i tillegg kreves deltagelse fra minimum 5 
norske seilforeninger. Ut over dette må minst 4 seilaser avvikles for å få gyldig NM. 
 
Oppfylles kravet om minst 4 gjennomførte seilaser og min 5 seilforeninger, men færre enn 20 
båter har deltatt, vil det likevel bli gyldig NM dersom klassen i to av de tre siste årene har fylt 
NM-kravene (NSF NM-regler 2018, pkt. 2.3). Hvis det siste kravet ikke tilfredsstilles vil 
arrangementet kun gjelde som Nasjonalt Klassemesterskap. 
 
Gjennomføres færre enn 4 seilaser, vil regattaen hverken gjelde som NM eller Nasjonalt 
Klassemesterskap. De tre siste år var det h.h.v. følgende deltakelse i NM Oselvar: 20, 23, 18. 
Hvilket tilsier at det i år blir gyldig NM i Oselvar så lenge minst 4 seilaser avvikles og 5 norske 
seilforeninger er representert blant de deltagende seilerne. 
 

20 ADKOMST 
Det er god adkomst til Milde og Mildevågen hvor Milde Båtlags havneanlegg er lokalisert, 
enten man kommer sjøveien i båt eller med bil og båthenger over land.  
 

21 HAVN OG BÅTPLASS 
Ved «Storekaien», ytterst i Mildevågen, er det montert diselpumpe hvor småbåtflåten kan 
komme innom for å kjøpe og bunkre disel. Denne kaien skal i størst mulig grad være lett 
tilgjengelig og fri for langtidsfortøyde båter. Derfor anbefales det ikke å fortøye medbrakte 
motorbåter her.  
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Tilreisende, som kommer til Milde i egen motorbåt med oselveren på slep, vil få tildelt ledig 
båtplass for mototbåten i Milde Båtlags flytebryggeanlegg. Ta kontakt med arrangøren for 
avtale før ankomst til Milde. 
 
Båter som ankommer Milde med oselveren på båthenger, vil få tilvist plass på land for 
båthengeren og plass på sjø for oselveren. Om ønskelig kan man få ha oselveren stående i 
henger om natten. 
 

22 INNKVARTERING 
P.g.a. arrangørens behov for å kunne bruke 2. etg. i Mildenøstet til diverse 
arrangementsoppgaver, kan overnatting for seilere denne gang ikke tilbys i salen i 2. etasje.  
 

23 KIOSK 
Kiosk ved Mildenøstet, eventuelt i Mildenøstet, vil være åpen til de tider som er angitt i 
tabellen nedenfor. Kiosken selger vafler, kaffe, drikke etc. 
 
Kjøpe matpakker 

Fra kiosken vil det være mulig å få kjøpe matpakker, som seilerne kan ta med ut på sjøen. Det 
blir da sandwich med diverse pålegg, frukt og drikke. Glutenfritt kan ordnes ved behov. 
 
Gi beskjed på forhånd, en uke i forveien, dersom du ønsker å benytte matpakketilbudet.  
Oppgi båt eller navn på bestiller, hvilken eller hvilke dager du ønsker å kjøpe matpakke, og 
antall matpakker per dag. Send melding på e-post til regatta@mildebatlag.org. 

 
  
 

Totalt tidsprogram NM OSELVAR 2018 

Dato Tid Hendelse 

Fredag 10. august 16:00 – 21:00 Registrering. Regattakontor åpent  
  16:00 – 20:00 Kiosksalg åpent 

Lørdag 11. august 08:30 – 11:00 Regattakontor åpent  
 08:30 – 10:30 Registrering 
  09:30 – 11:00 Kiosksalg åpent 

  10:30 Åpning av NM Oselvar 2018 
  10:30 – 10:45 Rormannsmøte (Kun lørdag) 

  12:00 Varselsignal dagens 1. seilas 

  15:00 – 17:00 Kiosk åpen 

  16:00 –  Regattakontor åpent 

  19:00 – 23:00 90 års Jubileumsfest / NM fest 

Søndag 12. august 09:00 – 10:00 Regattakontor åpent 
  09:30 – 11:00 Kiosksalg åpent 

  11:00 Varselsignal dagens 1. seilas 

  14:00 –  Regattakontor åpent 

  14:00 –  Kiosksalg åpent 

  Etter siste seilas Premieutdeling så snart som mulig. 
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SOSIALT  
 
 
 

Lørdag 11. august 
Kl. 19.00 

 

MB 90 ÅRS JUBILEUMSFEST 
NM Oselvar 40 år 

NM Fest 
 

Milde Båtlag inviterer NM deltagere, lagets medlemmer og andre, til Jubileumsfest med 

middag og hyggelig samvær, samt mimring og gode seilerhistorier. 

Her skal det feires at Milde Båtlag fyller 90 år (Stiftet 8. mai 1928), 

 Jentelaget fyller 40 år (Opprettet våren 1978) 

NM Oselvar feirer 40 år (Første gang på Milde i juli 1978) og 

at det nå er NM Oselvar 2018 på Milde. 

 

 Servering: Hovedrett 
Kaffe og kaker 
2 enheter drikke per kuvert 
Ytterligere drikke kjøper man selv. 

 

Salg av forfriskninger 
 

Kuvertpris kr. 500,- per person 
 
 

Avhengig av antall påmeldte festdeltagere vil jubileumsfesten bli holdt enten i salen i 2. 
etasje i Mildenøstet, eller i stort partytelt med varme på parkeringsplassen i Mildevågen. 
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FORHÅNDSPÅMELDING TIL FESTEN  

Grunnet innkjøp av drikke og bestilling av mat til jubileumsfesten, samt valg av festlokale, logistikk og 
rigging, må vi be om forhåndspåmelding til festen i god tid før festen holdes.  

Påmeldingsfrist er satt til  onsdag 1. august kl. 22.00. 
 
Forhåndspåmelding gjøres via e-post til regatta@mildebatlag.org eller  

send SMS  til 480 06 062 . 

Kan eventuelt sendes i posten i vanlig brev til Milde Båtlag, Skipanesvegen 12, 5259 Hjellestad. 
Men brevet må da være kommet til mottaker innen påmeldingsfristen. 
 
Sett emne for meldingen til:  Påmelding 90 årsfest / NM fest 

Oppgi:  Fullt navn, mobil tlf., antall personer, betalingsmåte . 

 
 
BETAL FOR FESTEN  

Betal for festen så snart som mulig etter at påmelding er gjort. 
 

Betaling for festen kan gjøres på en av 3 måter innen : 
 

1. via nettbank til Milde Båtlags bankkonto 3411.24.66268 

2. via Vipps til 97650     Regatta   (Milde Båtlag) 

3. eller ved kontant betaling ved ankomst til festen. 
 

NB! Ved betaling via nettbank eller Vipps skal følgende opplysninger følge transaksjonen:  
 90 års fest, Fullt navn, Mobil-nr., antall personer 
 
 

VED ANKOMST TIL FESTEN  

Ved ankomst til festen må festdeltagerne registrere seg ved inngangen til festlokalet.
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REGATTAORGANISASJON 
 
Organiserende myndighet: 
 
Milde Båtlag  E-post : styret@mildebatlag.org 

Skipenesvegen 12 Hjemmeside : www.mildebatlag.org  

5259 Hjellestad  NM e-post: regatta@mildebatlag.org  
 
 
NM Oselvar 2018 internettside: www.mildebatlag.org/nm-oselvar-2018.html  
     
Funksjon Navn Telefon E-post  

Arrangementskomite: 

Regattasjef Kjell Totland 480 06 962 kjell-tot@hotmail.com    

Kontakt mot NSF etc. Erik Birkeland 997 93 320 erik-bi@online.no   

Regattateknisk etc. Bjørn Rasmussen 901 09 691 bj-rasmu@online.no  

Regatta div. oppgav. Berit Rasmussen 97146809 

Sosialt / MB 90 år / Fest Sissel Nilsen (Jentelaget) 900 64 524 sissenil@msn.com  

Nøst / Havn Repr. Nøst/Havn  nost-havn@mildebatlag.org  

Div. oppgaver Kristian Holst (Oselvarklubben)  481 62 682 kristian@holst.is  

Oselvarklubben rep. Finn Totland 938 92 273 finn.totland@gmail.com  

 
Protestkomite: 
Leder Hermod Opstvedt, Os 957 40 041 hermod@opstvedt.com   
 Magne Sandtorv, BS 930 93 573 magne.sandtorv@bkkfiber.no  
 Svein Skoglund, Os 934 64 047 sveisko@online.no  
 
Stevnets måler: Finn Totland 938 92 273 finn.totland@gmail.com  
Stevnets lege: Atle Brun, BS 915 99 045 atle.brun@helse-bergen.no  
 
 
 
 
 

                                                     

Oselvarseilerne ønskes hjertelig velkommen til 

Milde, Fanafjorden / Korsfjorden og 

 

NM Oselvar 2018 
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Tillegg 1. Milde Båtlags havneanlegg i Mildevågen 
 

 

 
Milde Båtlags Havneanlegg i Mildevågen ved Fanafjorden i Bergen. 
 
Det er god adkomst til Milde Båtlags havneanlegg på Milde, enten man kommer sjøveien i båt, eller 
med bil over land. Havneanlegget i Mildevågen har kapasitet til å ta imot oselvere både på land og på 
vannet under NM Oselvar 2018. Det er sjøsettingsramper for utsetting av båt i havnen på begge sider 
av Mildenøstet. 
 
På grunn av partyteltet til Jubileumsfesten/NM-festen vil parkeringsplassen innenfor Mildenøstet ha 
begrenset plass til oppsetting av oselvere på båthenger. Det er imidlertid plass til noen båter mellom 
Mildenøstet og nabonøstet utenfor. 
 
Oselvere på sjøen kan fortøyes både på innsiden og utsiden av indre flytebrygge nærmest 
Mildenøstet. Motorbåter, brukt til slep av oselvere vil også få tilvist plass. 
 
NB! Det anmodes om at de fleste oselverne fortøyes på sjøen, da dette vil gjøre det raskere og 

lettere å få båtene seilklare og klargjort for slep til regattabanen. 
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Tillegg 2. Baneområder 
 
 
 Kart over baneområdene 

 

For navigering henvises til sjøkart nr. 21. 
 
 
Bane I - Hoved baneområde.  

Baneområdet (rød oval på kartet) omfatter farvannet mellom Korsneset i sør/sørøst og Bjelkarøy-
Buarøy/Bjelkarøyosen i nordvest. Videre østover mot indre Fanafjorden/Krokeide. Mot sydvest er 
baneområdet avgrenset av fiskeoppdrettsanlegg syd for Horsøy. 
 
Bane II - Reserve baneområde. 

Baneområdet omfatter farvannet mellom Milde og Rød i Fanafjorden. Grønn oval på kartet. 
 



                        NM Oselvar 2018 
   

  
NM Oselvar 2018  Innbydelse og kunngjøring 14 
Milde Båtlag          

 
 

Tillegg 3. Løpene 
 

 Lo/Le Triangelbane (OL-bane type Napoli) 

Diagrammet viser løpet med omtrentlige vinkler mellom leggene og rekkefølgen merkene skal 
rundes i. Alle merker rundes om babord. 

Start – 1 – 2 – 3 – 1 – 3 – Mål  Løpsflagg: T   
 

                   
 

 Lo/Le Pølsebane    

Diagrammet nedenfor viser løpet og rekkefølgen merkene skal rundes i.  

Alle merker rundes om babord. 

Start – 1 – 2 – 1 – 2 – Mål   Løpsflagg: W   
 

                      
 
 

 
 



                        NM Oselvar 2018 
   

  
NM Oselvar 2018  Innbydelse og kunngjøring 15 
Milde Båtlag          

 
Tillegg 4.  
 
 

         
OSELVARKLUBBEN    

        NM 
 

E G E N E R K L Æ R I N G 
 
 

Til arrangør av: Norgesmesterskap for oselvar 2018 

Arrangør :  Milde Båtlag      

Arr. dato : 11. - 12. august 2018  

 
Jeg erklærer herved at båt seilnr.: _______ båtnavn: __________________________ har gyldige 
målebrev for seil, samt gyldig målebrev for skrog, rigg og utstyr. Målingene er utført av autorisert 
måler og målebrevene er utstedt av Oselvarklubben. Ingen forandringer er gjort siden siste gyldige 
måling. 
 
Båten er utrustet og deltar i samsvar med «Klasseregler for seilbåter av oselvartypen» av 28. november 
2000 godkjent av NSF. Alle ombord har godkjent seil/redningsvest eller annet godkjent flyteplagg til 
personlig bruk (klasseregel C.3.1). Båten er forsikret mot ansvar overfor tredjemann. 
 

Jeg er innforstått med at båten under NM maksimalt kan benytte 2 storseil og 3 fokker og at arrangøren 
kan foreta stikkprøver for å kontrollere at båt og utstyr er i samsvar med klassereglene.  
Jeg samtykker i å være underlagt Kappseilingsreglene og alle regler som gjelder for stevnet. 
 

 
 Sted og dato:          

 
 Skippers navn:          
 
 
 
            
              Skippers underskrift 
 
Punkter som kan bli kontrollert ved stikkprøver:  Kontroll og registrering av seil: 

C.2.2 Fangline      Seil som ønskes benyttet under NM skal 
D.3 Kjøldrag  (D.3.1 og D.3.2)    påføres etikett med Oselvarklubbens  
F.2.2 Mastelengde (inkl. mastesko)   NM-stempel. Etikett med stempel utleveres 
G Seil (Etikett med NM-stempel)   ved registrering fredag 10. og lørdag 11. aug.  

innenfor den angitte registreringsperiode. 
All registrering skal være utført innen   
kl. 10.30 lørdag.       

 
              

I følge paragraf 8.3 i NSFs «Regler for arrangement av Norgesmesterskap» skal slik egenerklæring 
leveres NM-arrangøren. 
Dette skjema er utarbeidet av Oselvarklubben pr. februar 2018. 

 


