
 

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

10 – 11 Oktober 2020 

  
Bærum Seilforening har gleden av å invitere til årets Høstcup. Regattaen inngår i OAS-cup 
og er sesongens siste terminfestede OAS-regatta.  
 
Regattaen er åpen for: Optimist, Laser 4.7, Laser Radial, Laser Standard, RS Feva, Brett, 
SUP, Waszp, OK jolle, Finnjolle, 29er og Snipe. På lørdag er det egen nybegynnerregatta for 
Optimist klasse C. Regattaen har tradisjon for å være åpen for «alle» ISAF jolleklasser, og 
finnes det 8 eller flere av en annen jolletype så vi åpne for å ta dem med også. Nye klasser må 
snarest meldes regattaledelsen via regatta@bseil.no. 
 
Bærum Seilforening er bedt av Oslo Akershus seilkrets om å arrangere kretsmesterskap under 
høstcup for alle klasser untatt RsFeve (som har avholdt KM).  Ordinær påmeldingsfrist er 
derfor forlenget til tirsdag 6. Oktober kl 21:00 
 
Om det er under 8 påmeldte båter i en klasse ved ordinær påmeldingsfrist utløp vil 
regattaledelsen kunne slå sammen enkelte klasser med andre klasser, eventuelt annullere 
klassen.  Om det siste skjer vil påmeldingsavgift refunderes.   Dette kan bety at baner og løp 
endres for klassen. 
 
Base for arrangementet er anlegget til Bærum Seilforening, Sarbuvollen. Baneområde er 
Sarbuvollen/ Bærumsøyene, med reserveområde på Vassholmbanen.  Banevalg velges etter 
vær og antall påmeldte båter i de forskjellige klassene. 
 
Klasseinndeling: Optimist 15 (11-15 år, erfarne regattaseilere)  
Optimist 12 (11-15 år, for de med god seilerfaring og begrenset regatta erfaring) 
Optimist 12 (10 år og yngre, for de med god seilerfaring og begrenset regatta erfaring) 
Optimist 10 Nybegynner (med trener, kun lørdag) (Men kan gjerne seile Søndag i 12) 
Europa, RS Feva, 29er, Brett, OK Jolle, Finnjolle, Laser 4.7, Laser Radial, Laser 
Standard, Waszp, Snipe og SUP 
 
Program lørdag 10 oktober: 
Registrering kl 10:00 – 11:00 (alle klasser)  
(Online registrering blir tilgjengelig) 
Rormannsmøte kl 11:00 (blir streamet) 
Første start kl 12:00  
 

Program søndag 11 oktober: 
Første start kl 11:00     
Siste start senest kl 15:00  
 

 
 
Optimist 10 Nybeynner er rett utenfor klubbhuset. Egen trener vil være på banen og følge 
og veilede barna. Ingen seilingsbestemmelser, briefing før start. Nybegynnere skal føre rødt 
bånd i spristake. Seiling kun lørdag med premieutdeling etter siste seilas.  
 



                                                                                    
 

Ver. 26.09.2020 

 
SUP konkurrer enten på faste merker eller utlagt bane begge med start og målgang fra 
stranden på Sarbuvollen. 
  
Påmelding og betaling av startkontingent foretas på Bærum seilforenings hjemmeside innen 
6. oktober 2019 kl 21:00, Etter anmelding (samme pris) frem til og med 9. Oktober 2019  
 
Startkontingenten er:  
Enmannsjoller kr 350,-  
Tomannsjoller kr 450,- 
Optimist C Nybegynner kr 200,-  
 
Dersom en seiler er syk, eller har symptomer på Covid-19, kan seileren trekke seg, og 
påmeldingsavgift blir tilbakebetalt.  Dette må meldes regattakontoret pr e-post eller telefon - 
ikke ved oppmøte. 
 
Se egne smittevernregler – og følg anvisning i disse.  Dette gjelder også støttepersonell. 
https://www.bseil.no/2020/03/09/koronaviruset-konsekvenser-og-tiltak/ 
 
Vi vil publisere egne smittevernsregler for regattaen basert på antall klasser, baner og 
deltagere.  Registrering, rormannsmøte og dommerhøringer vil kunne foregå online, med 
streaming eller videomøter. 
 
For utsetting av joller og parkering, følg skilting. Hovedparkering er Onkel Eriks vei 
(Plathebukten). Utsettingsrampe for følgebåter er slippen på Sarbuvollen alternativt på 
Sjøflyhavna på Fornebu (ca 15 minutters gangtid ved lav hastighet inn til Sarbuvollen). Det 
anbefales å ta kontakt med regattaledelsen på 99358396 for nærmere anvisning om utsetting 
av følgebåter.  Det er begrenset parkering i området, vis hensyn til fastboende.  
 
Premiering til alle seilere i Optimist C og andre klasser t.o.m det året seileren fyller 12 år  
Øvrige klasser: 1/3 premiering. Lavpoeng-systemet benyttes. Gjennomføres 4 seilaser eller 
flere strykes dårligste plassering.  
 
Hver forening med mer enn 4 deltakere under 16 år må medbringe egen sikringsbåt med 
mannskap og mobiltelefon. Sikringsbåter skal registreres på regattakontoret før utløp av 
registreringsfristen.  
 
Alle deltagende båter skal være forsikret og med gyldig ansvarsforsikring som kan bes 
fremvist ved registrering. Unnlatt registrering gir ingen startrett.  
 

Stevneleder:  

Vidar Utne,   mobil:93466066   e-post: regatta@bseil.no  


