
 

Besøksadresse: Sarbuvollveien 21, Høvik  
Postadresse: Postboks 539, 1328 Høvik 
Telefon: 67 12 34 72 
E-post: epost@bseil.no 
WEB: www.bseil.no 

Støtt Bærum Seilforening når du tipper, send SMS: 
GRASROTANDELEN 979554257 til 2020 eller oppgi 
organisjonsnummeret til din kommisjonær.  Da mottar 
Bærum Seilforening 5% av det du tipper for. 

 

 

 

 

 

Invitasjon til Maritim serieseilasen, høst 2020 
Bærum Seilforening har gleden av å invitere til Maritim serieseilasen høsten 2020. Denne seilasen er 

åpen for alle seilere som oppfyller kravene i Seilingsbestemmelsene pkt. 2.  

Seilingsbestemmelser og informasjon om regattadatoer, baner og klasser samt seilasens 

oppslagstavle finnes på serieseilasens sider på sail race system; 

https://sailracesystem.no/regatta?regatta=3406  

Seilasene foregår på onsdager. Første seilas er den 12. august, deretter 19. og 26. august, 2, 16, 23 

september. 

Coronaregler 

Seilerne må innrette seg etter de til enhver tid gjeldene Coronaregler: Det betyr at: 1) Syke personer 

skal holde seg hjemme, 2) God hånd- og hostehygiene samt forsterket renhold, 3) Holde minst 1 

meters avstand og redusere kontakt mellom personer. Seilforbundets coronaregler (pr ultimo juli) 

spesifiserer videre følgende alternative mannskapsoppsett: 

• Inntil 3 personer om bord (Skipper pluss to mannskap) 

• Familiemannskap, dersom skipper og samtlige mannskapsmedlemmer kommer fra samme 

husstand så kan det være flere enn 3 personer om bord. 

Gunderseilasen 16. september 

Seilasen onsdag 16. september er Gunderseilas. Denne seilasen inngår i serieseilasen, men har egne 

seilingsbestemmelser og separat premieutdeling. Båter som er påmeldt til hele serieseilasen er også 

påmeldt i Gunderseilasen.  

Superonsdager 

På grunn av coronasituasjonen er det ikke avklart om det arrangeres superonsdager denne høsten. 

Dersom det arrangeres superonsdager i høstsesongen 2020 så vil disse inngå i Maritim serieseilasen 

høst 2020. det betyr at seilasene 19. august og 2. september har start ved Blakstad. Dersom disse 

seilaser arrangeres så vil det legges ut nødvendig informasjon på regattaens nettsted samt sendes 

epost til alle påmeldte seilere.  



                                                                                    
 

 Side 2 

Premieutdeling og rekefest 23. september 

Så sant coronareglene tillater så inviteres alle seilere til serieavslutning, premieutdeling og rekefest 

på Bærum seilforenings anlegg på Sarbuvollen direkte etter seilasen 23 september.  

Måltall, mannskapssoppsett og klasseinndeling  

Hvis tilstrekkelig antall båter er påmeldt så deles det i to klasser basert på NOR Rating måltall. 

Det er anledning til å melde seg på og stille til start uten spinnaker/gennaker. Det er også anledning 

til å melde seg på shorthanded. Valgt oppsett gjelder for hele serien og måltallet justeres i henhold 

til valgt oppsett. Legg merke til at dersom coronaregler strammes inn så risikerer båter påmeldt med 

måltall for fullt mannskap å seile deler av regattaserien shorthanded uten at måltallet justeres.  

Baneområde og start 

Seilasene avholdes med varselsignal ca. kl 18.00, 5 minutter før første start. Startprosedyre er i 

henhold til Kappseilingsreglene regel 26. Starten er nærmere beskrevet i Seilingsbestemmelsene. 

Startområdet er utenfor Bærum Seilforenings anlegg, Sarbuvollen. Banekart og startprosedyrer kan 

lastes ned fra seriens hjemmeside.  

Beskjeder til deltagerne  

Serieseilasen offisielle oppslagstavle vil være på regattaens hjemmeside: 

https://sailracesystem.no/regatta?regatta=3406.  

Påmelding  

Påmeldingen foretas på seriens hjemmeside. Startkontingent bør betales samtidig med 

påmeldingen. Vi benytter regattaprogrammet sail race system. Påmeldingsavgift for hele serien (6 

seilaser) er kr. 600,- enkeltseilaser kr. 200. Påmeldingsfrist: Kl. 15:00 dagen før regattadagen.  

Kontaktpersoner:  

Harald Walder Mobil: (+47) 928 37 913  

Arne Sørlie Mobil: (+47) 930 49 361 

 


