Askeladden

Bjørneseilasen – Osmesterskap 4.- 5. september 2010
Milde Båtlag og Os Seilforening samler to tradisjonsrike seilaser til en seilas i Vestlandets flotteste skjærgård. Bjørneseilasen var på 80 og
90 tallet en populær seilas på Bjørnefjorden, som mange husker med høy deltakelse og varierte og spennende banevalg. På samme tid
var Åpent Osmesterskap en populær to dagers seilas med overnatting og fest på Godøysund. Seilasen Askeladden forener det beste fra
de to seilasene; spennende fjordseilas med start ved Blia i Korsfjorden, målgang og fest på Godøysund. Dagen etter kappseiler vi hjem
igjen. På Godøysund blir det mulighet for kjøp av mat og drikke.

Regler
Det seiles etter ISAF's Kappseilingsregler 2009 – 2012, samt gjeldende regler for LYS. Seilingsbestemmelser og klasseinndeling hentes på
www.os-seilforening.org eller www.mildebatlag.org

Handikap system

LYS benyttes som handicap system. Korrigert tid beregnes etter metoden tid på tid.

Påmelding

For båter uten LYS-målebrev er det egen turklasse. Rormann på deltakende båt må være medlem av en seilforening.
Påmelding gjøres på www.os-seilforening.org Vi kan også kontaktes på tlf. 95714445 eller e-post: regatta@os-seilforening.org
Påmeldingsfrist er torsdag 2. september kl. 22.00 og det er LYS-målebrevet ved denne frist som gjelder ved seilasen. Båt med spinnaker
eller Code zero i LYS-målebrevet kan melde seg på uten spinnaker eller Code zero senest søndag 30. august kl. 1200. Ref. LYS-regel 6.4-d
og 7.

Startkontingent

Startkontingenten er kr. 400. Betales til Os Seilforenings bankgirokonto 3624.67.75545.

Tid og sted

Lørdag 4.september fra Blia kl 12.00. Søndag 5.september fra Godøysund kl 11.00.

Premiering

Den beste 1/3 av antall påmeldte båter premieres. Det vil bli egen premiering for seilasene første dag, samt sammenlagt premiering.
Askeladden er en seilas i HSK Hordacup, som er en serie/cup bestående av en rekke forskjellige regattaer gjennom hele sesongen.
Sammenlagtvinner i alle LYS klasser m/spinnaker og doublehanded kåres til Osmester. Beste båt fra Os kåres til klubbmester i Os
Seilforening.

En eventyrseilas på
Bjørnefjorden

