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Invitasjon til BS Doublehanded Serie Oslofjord 2021 

Bærum Seilforening inviterer alle seilere til Doublehanded serieregatta  

mandag 10. mai, tirsdag 25. mai, mandag 14.juni,  
mandag 18. august, mandag 30 august og mandag 13. september  

Alle seilaser har første varselsignal kl. 18. 

Seilasen teller i seilmagasinets shorthanded ranking. 

Full serie er som tidligere 4 seilaser. Dette innebærer at de to dårligste resultater kan strykes.   

Under forutsetning av at smitteversregimet er myket opp vil målgang 16. august bli ved 
Vassholmene, og alle deltagere inviteres til Ytre Vassholmen for en hyggelig sammenkomst etter 
seilasen.   

Det er kun mulig å seile single-/doubblehanded.  

Påmelding, informasjon og resultater finnes på regattaens sider på Sail Race System. 
https://sailracesystem.no/regatta?regatta=3583 

Påmeldingsfristen er fredag 7. mai. Etteranmelding vil være mulig til andre og senere seilaser, senest 
fredagen før seilasen. 

Klasseinndeling 
Det blir seilt i en klasse. 

Baneområde og start: 
Starten er lagt utenfor Høyerholmen eller i Middagsbukta. Det er fire alternative banevalg. 
Kappseilasene startes ifølge Kappseilingsreglene regel 26. For mer presis beskrivelse vises til 
Seilingsbestemmelsene. 

Dersom forholdene tillater det vil arrangøren forsøke å gjennomføre minst en av startene som 
harestart. Varsel om dette, og en beskrivelse av hvordan starten gjennomføres, vil bli gitt på 
regattaens oppslagstavle senest dagen før den aktuelle starten.  

Banen vil maksimalt være ca. 9 nautiske mil. Første varselsignal gis kl. 18.  

  



                                                                                    
 

 Side 2 

Beskjeder til deltagerne 
Serieseilasen offisielle oppslagstavle vil være på regattaens hjemmeside på SRS under menypunktet 
«Oppslagstavle». 

Beskjeder vil også bli gitt på SMS til deltagerne. Telefonnummer det ønskes SMS sendt til meddeles 
regatta-arrangør Bjørn Vadholm på tlf 915 46 098 senest søndag kl. 20:00 før deltagers første start i 
serien. Det vi også bli forsøkt å gi beskjed på VHF kanal 73.  

Coronaregler 
Seilerne må innrette seg etter de til enhver tid gjeldene Coronaregler. Opplegg for serien er basert 
på Norges Seilforbunds Coronavettregler som spesifiserer at: Søsken eller seilere fra samme 
husstand kan seile sammen. Besetninger må derfor rekrutteres fra samme husstand. Det er 
selvfølgelig også anledning til å basere seg på soloseiling. 
https://www.norgesseilforbund.org/index.php/forbundet/smitteveileder 

 
Påmeldingsavgifter 
Startkontingenten, kr 700 må betales samtidig med påmeldingen.  
Eventuelle problemer med betalingen må tas opp med en av kontaktpersonene nedenfor. Båter som 
ønsker å delta på enkeltseilas, kan melde seg på og betale kr 150 per seilas 

Premieutdeling vil bli på seilerfesten på klubbhuset 22. 9. ca. kl. 21. 

Kontaktpersoner: 

Bjørn Vadholm Mobil: (+47) 915 46 098 (komitébåten) 
Harald Walder Mobil: (+47) 928 37 913 
Arne Sørlie Mobil: (+47) 930 49 361 


