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Milde Båtlag 

har gleden av å innby kjølbåtklasser til 

SOMMERREGATTA 2019 
på Fanafjorden og Korsfjorden lørdag 15. og søndag 16. juni 2019. 

 
 
Følgende kjølbåtklasser kan delta:  
 

Knarr og Oselvar. 
 
 
 
Regattatidspunkt:   12.00 hver dag med løp fra Mildeskjæret. 

 
 

 
 

KUNNGJØRING 
 
 
1. REGLER 

1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene 2017 - 2020.  
1.2 Regattaens kunngjøring og seilingsbestemmelser.  Ved dissens går seilingsbestemmelsene 

foran. 
1.3 Aktuelle klassevedtekter.   
1.4 Regattaen er klassifisert som et stevne av kategori A (World Sailing Adverticing Code). 

 
 
2. STED FOR KAPPSEILASENE 

2.1 Knarr  
Knarr klassen  seiler begge dager ”MB Maraton” med en seilas hver dag på faste merker ut i 
Korsfjorden, med start og innkomst ved Mildeskjæret, hvor den utseilte tid for en seilas kan bli 
fra 2 til 4 timer.  

 
2.2 Oselvar  

For oselvar klassene er det planlagt 2 seilaser hver dag med løp på faste merker inne i 
Fanafjorden, med start og innkomst ved Mildeskjæret.  
 
 

3. PÅMELDING 

3.1 Påmelding for KNARR  gjøres gjennom SailRace System via denne lenken: 

https://www.sailracesystem.no/regatta?regatta=3223  

Det åpnes for påmelding senest mandag 3. juni. Påmeldingsavgift betales som en integrert del 
av påmeldingen. Her vil også all regattainformasjon være tilgjengelig. 
 
Når godkjent påmelding for Knarr er gjort via regattaens nettportal hos SailRaceSystem er 
båten registrert og klar for deltagelse. Deltakere kan likevel få utlevert seilingsbestemmelser, 
eller foreta etteranmelding, på regattakontoret til tider som angitt under pkt. 5.1. 



3.2 Påmelding for OSELVAR gjøres til Milde Båtlag ved å sende e-post til  
regatta@mildebatlag.org med opplysning om regattanavn, seil-nr., båtnavn , rormann og 
mannskap, samt informasjon om at påmeldingsavgift er innbetalt til Milde Båtlags bankkonto (se 
pkt. 4.)  

 

Seilingsbestemmelsene vil være tilgjengelig på regattakontoret til tider som angitt under pkt. 
5.1. De vil også være tilgjengelige på regattaens internettside. 

 

3.3 Påmeldingsfrist  

Ordinær påmeldingsfrist er innen lørdag 15. juni, kl. 11.59.  
 
 

4. PÅMELDINGSAVGIFT 

Startkontingent kr. 300,- for alle klasser.  

Etteranmelding mottas helt frem til søndag 16. juni kl. 11.00. Ved etteranmelding 
betales kr. 400,- i startkontingent.  

NB!    Påmelding er ikke gyldig før påmeldingsavgift er betalt.  
 

For Oselvar innbetales påmeldingsavgift til Milde Båtlags bankgiro 3411.24.66268, 
eller betales kontant ved fremmøte på Milde Båtlags regattakontor i Mildenøstet.  

Ved betaling via nettbank, skal opplysning om regattanavn, seilnummer og rormann 
følge transaksjonen. 

 
 

5.  TIDSPROGRAM 

5.1 Regattakontoret i Mildenøstet er åpent for registrering til følgende tider: 

Fredag  14. juni, kl. 18.00 – kl. 20.00. 

Lørdag  15. juni, kl. 09.00 - kl.  11.30.  

Søndag 16. juni, kl. 09.00 - kl.  11.30  –  Gjelder etteranmeldte båter i   
 alle klasser. 

 

5.2 Antall seilaser:  

I Knarr klassen seiles maksimum 2 seilaser, en seilas hver dag. 

I Oselvar seiles maksimum 4 seilaser, fortrinnsvis 2 seilaser hver dag. Men hvis 
værforholdene skulle tilsi noe annet, kan regattasjefen velge å avvikle inntil 3 seilaser 
på en av dagene. 
 

5.3 Tid for første varselsignal i første seilas vil være: 

Lørdag  15. juni  kl. 12.00. 

Søndag 16. juni  kl. 12.00. 
 

Søndag blir det for Oselvar ikke gitt noe varselsignal etter kl.15.00. 

Søndag blir det for Knarr ikke gitt noe varselsignal etter kl.14.00. 
 

5.4 Klasser og startrekkefølge for første seilas hver dag: 

1. start  Knarr 

2. start Oselvar  Spriseil 

3. start Oselvar 10 kvm 

 
5.4.1 Klassenes klasseflagg er angitt i seilingsbestemmelsene for h.h.v. knarr og oselvar. 

 

5.4.2 En tom start, uten båter, vil gå ut og etterfølgende start vil rykke frem. 
Følg med på når tid ditt klasseflagg settes som varselsignal under startprosedyren. 



6. PREMIER OG POKALER 

6.1 Premiering  
Det blir mannskapspremiering til 1/3 av de deltakende båter i hver klasse basert på 
sammenlagt poengsum.  
 
I Knarr seiles 2 seilaser (en hver dag) og begge teller med i poengsammendraget. I 
Oselvar klassene seiles maksimum 4 seilaser. Ved mer enn 3 seilte seilaser strykes 
dårligste poeng for hver båt. 
 

6.2 Pokaler  
Det seiles om følgende MB-pokaler: 

- "KNARRPOKALEN" av 2019  – Knarrklassen (alle seilaser teller) 

- "SELØYPOKALEN" av 2018  – Oselvar spriseil (alle seilaser teller) 

- "MILDENESPOKALEN" av 2018  – Oselvar 10 kvm (alle seilaser teller) 

Oversikt over pokalstatus etter sesongen 2018 finnes på følgende internett side: 
www.mildebatlag.org/pokaler.php . 

 
 

7. REGATTAKONTOR 
 

Regattakontoret, som er i 2. etg. i Mildenøstet, vil være åpent til tider som er angitt 
under punkt. 5.1 i denne kunngjøring: 
 
Lørdag og søndag er regattakontoret også åpent etter dagens seilaser til 1 time etter 
protestfristens utløp. 

 

Telefon regattakontor:  55 99 15 30 (i åpningstiden). 

Regattasjef:  Bjørn Rasmussen, 90109691. 

 
 

Velkommen til Milde og 

Sommerregatta  

på Fanafjorden og Korsfjorden 

 
 
 

 

Sommerregatta  KNARR        (offisiell nettside) : 

https://www.sailracesystem.no/regatta?regatta=3223 

 

Sommerregatta  OSELVAR     (offisiell nettside) : 

www.mildebatlag.org/sommerregatta-2019.html        
 


