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Milde Båtlag og Oselvarklubben 
inviterer i samarbeid med Kystsogevekene 2012 i Os til  

 

Kappseilas med  
Oselvar 

 

Lørdag 18. august kl. 12.45 

på Kjerringahavet utenfor Vedholmen, Øyane/Os. 
 

 
 

Liv Totland, Einar Sjødin og Johan H. Mohr koste seg ombord i oselveren 
”Sjur” under kappseilas på Kjerringahavet i 2007. 



Kystsogevekene 2012 i Os 
 

Lørdag 18. august  

Søre Øyane / Bunnpris på Bruarøy i Os. 

Her blir det fiskekonkurranse, kappseilas, stands, utstilling, åpne 
båter og liv på kaien. 
 
Program: 

11.30   Åpning ved ordfører i Os, Terje Søviknes, på Bunnpris. 

11.30 -15.00  Stand, lotteri og vafler ved Søre Øyane Sanitetsforening.  
Fiske- og betasuppe fra Bunnpris. 

12.00 -16.00  Åpning av Utstilling Vedholmen Galleri, Sundøya:  
Beate Einen: Glass. Kristian Finborud: Grafikk.  
Musikalsk innslag. Utstillingen vil stå til 16. september 
www.vedholmen-galleri.com .     

12.00 -15.00  Åpen båt på Røttingøy, Gjelevika, utstilling av fiske- 
redskaper etc. 

12.30 -14.30  Fiskekonkurranse for hele familien, påmelding fra 11.30. 
Os Småfiskarlag 

12.30 -14.30  Kappseilas med Oselvar på Kjerringahavet. Påmelding fra 
11.30. Milde Båtlag og Oselvarklubben. 

15.00   Ca. kl. 15.00 blir det premieutdeling og avslutning for både  
kappseilas og fiskekonkurranse. 

 
 

Kappseilas med Oselvar: 
Det inviteres til uhøytidelig kappseilas med oselvar i klasse 8 kvm spriseil 
(kappseilingsrigget) og i klasse for tradisjonelt bruksrigget oselvar.  Klassene premieres 
hver for seg.  
 
Det seiles 1, eventuelt 2, seilas(er) på faste merker med start og innkomst ved flytebrygge 
utenfor Bunnpris på Bruarøy. Seilasen vil være underlagt de internasjonale 
kappseilingsregler 2009-2012.  
 
Dersom tiden strekker til etter avsluttet seilas, oppfordres deltakerne til å ta med 
interesserte tilskuere på en liten seiltur før premieutdeling finner sted ved Bunnpris. 
 
Det er å håpe at arrangementet i Øyane gir en god anledning til å vise frem den seilende 
oselvaren for et større og interessert publikum. Alt i alt forventes 100 – 200 mennesker å 



besøke Søre Øyane på den første av de to lørdagene, som inngår i Kystsogevekene 
2012 i Os. 
 
Sett ut og rigg opp din oselvar! Kall ut ditt mannskap eller ta med familie, venner og kjente 
og kom og bli med. 
 
Påmelding gjøres ved Bunnpris, Bruarøy, før start fra kl. 11.30 til 12.30. Startkontingent 
kr. 100,- per båt.  

Varselsignal for første start blir gitt kl. 12.45. 
 
 

Velkommen til uhøytidelig kappseilas  

i oselvar på Kjerringahavet 
 

 
 
 
 

       



 

Fra Kystsogevekene,  Vedholmen, Øyane i Os. 
 

 
 

Oselvere ved kai utenfor Øyane Handel, Vedholmen, klare til kappseilas i 2006. 
 
 

 
 

Oselverne venter på start ved Veholmen i 2008. 
 
 


