
  

 

 

 

 

Velkommen til AskerOptimisten og Kretsmesterskap OAS  
24-25 August 2019 

 
Asker Seilforening har gleden av å invitere deg til årets utgave av AskerOptimisten!  Dette er et av de 
største arrangementene for jolleseilere i Sør Norge, og er åpent for alle jolleseilere. Vi vil ha stor spredning 
i deltakelse fra Norges beste seilere til de som seiler sin første regatta.  

Asker Optimisten inngår i samlet OAS-Cup for Optimist A/B, Laser, Waszp, RS Feva, 29er og Finjolle og er 
også Kretsmesterskap for OAS region.  

For påmelding og mere info se Sailrace https://www.sailracesystem.no/regatta?regatta=3277  

SEILEGLEDE FOR ALLE UNDER TRYGGE FORHOLD: 
Vi i Asker Seilforening ønsker at seiling skal være mer enn konkurranse for de beste seilere. Vårt moto er 
«Seileglede for alle under trygge forhold», og vil foregå i tett samarbeid med våre samarbeidspartnere. 
Husk at vi alle kan bidra til seilglede og skape trygghet for våre seilere med å 
 

- Hjelpe nye og erfarne seilere med rigging, utsetting på vannet, sjekk av vester, etc 
- Være hyggelig å ta kontakt med seilere og foreldre som ser usikre ut og trenger hjelp 
- Være positiv og forstå at arrangement som dette drives av frivillige som gjør det beste de kan for at 

du skal ha en god opplevelse hos oss 
 
 
KLASSEINNDELING OG UTSIKT TIL BANENE FRA LAND: 
Optimist A/B/D, Laser, WASP, RS Feva, 29er og FInnjolle vil alle seile på ytre baner med utsikt fra Børshol-
men, Vollen eller Bjerkåsholmen. 
. 
Optimist C seiler på indre bane under trygge forhold og med god utsikt fra bryggeanlegget. Det blir premie-
ring til alle i denne klassen. 
 
Seilere under 11 år kan i følge barneidrettsreglene ikke rangeres, men hvis noen i denne gruppe ønsker å 
seile på ytre bane kan de stille i Optimist D klasse. Baneområder blir samme som for Optimist A og B. OM 
de blåser for mye så kan Arrangementansvarlig og Sportslig ansvarlig beslutte at alle D seilere MÅ seile på 
indre bane.  
 
 
JOLLEUTSLIPP OG PARKERING: 
Joller og følgebåter kan settes ut på seileforeningen frem til lørdag 24. august kl 07:00. Etter dette benyttes 
slippen i Vollen for utsetting av følgebåtene. Det er IKKE mulig å kjøre ned etter denne tid av sikkerhets 
hensyn for seilere og andre på Tangen.  
 
Jollene som ikke er levert før lørdag morgen, pakkes ut på parkeringsplassen ved innkjøring til seil-
foreningen og trilles ned til anlegg. Parkering av biler og hengere gjøres på merkede parkeringsplasser i 
nærhet av seileforeningen.   
 
Vi gleder oss til å se nye og gamle seilere, og ser frem til at alle bidra til at dette blir et  arrangement med 
fokus på sikker seileglede! 

Velkommen! 

 
 

https://www.sailracesystem.no/regatta?regatta=3277
https://www.sailracesystem.no/regatta?regatta=3277


  

 

 

 

Program for AskerOptimisten og Kretsmesterskap OAS 
Optimist A/B/D, RS Feva, Waszp, 29’er, Laser og Finnjolle 

 
Endringer som berører det offisielle programmet vil bli annonsert via høyttaler.  
Andre endringer vil bli annonsert på arrangementets offisielle oppslagstavle. 

  

 

Fredag 23 august 18.00-20.00  

• Rigging av joller og følgebåter. 

• Registrering i klubbhuset for alle klasser 

   
 
Lørdag 24 august  

08.30-09.30  Registrering i klubbhuset for alle klasser 

 

09:00 Briefing for sikringsbåter ytre bane – klubbhuset 

 ALLE klubber med mer enn 4 båter må stille med minimum 1 sikringsbåt 

  Svein Are Løtveit – Sikringsansvarlig  

 

09.30 Velkommen til AskerOptimisten  

  Rune Strømquist – Leder Asker Seilforening 

  Allan Bjørnstad – Arrangementansvarlig AskerOptimisten   

 

10:00 Båtene bli oppfordret til å gå på vannet om ikke signal som varsler utsettelse blir gitt på land. 

 Varselsignal for første seilas vil ikke bli gitt før kl. 11.00 

 

 

Søndag 25 august 

09.30  Praktisk informasjon  

  Allan Bjørnstad – Arrangementansvarlig AskerOptimisten  

 

10:00 Båtene bli oppfordret til å gå på vannet om ikke signal som varsler utsettelse blir gitt på land. 

 Varselsignal for første seilas vil ikke bli gitt før kl. 11.00 

 

15:00 Varselsignal vil ikke bli gitt etter klokken 15.00 på regattaens siste dag. 

 

Ca 17:00 Premieutdeling alle klasser vil bli utført fortløpende 

  Kristian Carlstedt – Nestleder Asker Seilforening 

  Allan Bjørnstad – Arrangementansvarlig AskerOptimisten   

 

 

  



  

 

 

 

Program for AskerOptimisten   
Optimist C – Indre bane 

 
Endringer som berører det offisielle programmet vil bli annonsert via høyttaler.  
Andre endringer vil bli annonsert på arrangementets offisielle oppslagstavle. 

  

Fredag 23 august 18.00-20.00  

• Rigging av joller og følgebåter. 

• Registrering i klubbhuset for alle klasser 

   
Lørdag 24 august  

08.30-10.30  Registrering i klubbhuset for Optimist C 

 

10.30 Velkommen til AskerOptimisten for Indre bane 

  Rune Strømquist – Leder Asker Seilforening 

  Allan Bjørnstad – Arrangementansvarlig AskerOptimisten   

  

 Briefing for seilere Optimist C (indre bane) øvre platting 

  Trener – Marthe Bjerkåsholmen 

 Seilere går på vannet rett etter briefing  

 

11:30 Optimist C – seiling på indre bane. Følg instrukser fra lederbåt 

13:00 Estimert tid for lunsj indre bane 

14:30 Optimist C går på vannet etter lunsj – seiling på indre bane. Følg instrukser fra lederbåt 

16:30 De-briefing alle Optimist C seilere (indre bane) øvre platting 

  Trener – Marthe Bjerkåsholmen 

 

Søndag 25 august 

10:30 Briefing Optimist C (indre bane) øvre platting 

  Trener – Marthe Bjerkåsholmen 

11:00 Optimist C går på vannet – seiling på indre bane. Følg instrukser fra lederbåt 

12:15 Estimert tid for lunsj -  Indre bane 

13:30 Optimist C går på vannet – seiling på indre bane. Følg instrukser fra lederbåt 

Ca 15:30 Premieutdeling Optimist C – Premie til alle! 

  Kristian Carlstedt – Nestleder Asker Seilforening 

  Trener – Marthe Bjerkåsholmen 

  Allan Bjørnstad – Arrangementansvarlig AskerOptimisten   

 


