En eventyrseilas på
Bjørnefjorden

Askeladden
Bjørneseilasen – Os Mesterskap
1. - 2. september 2018
Milde Båtlag og Os Seilforening har gleden av å invitere til årets Askeladden, en flott fjordseilas med start ved Blia i Korsfjorden og
målgang ved Våge. Returen går motsatt vei på søndagen. Årets utgave av Askeladden inneholder Os Mesterskap, Bjørnarseilasen og
Klubbmesterskap for Os Seilforening.
Regler
Det skal seiles etter det internasjonale seilreglementet med Skandinavisk Seilforbunds tillegg, gjeldene NOR Rating-regler, NSFs
Sikkerhetsbestemmelser kategori 6, Korrigert tid beregnes etter metoden tid på tid.
Klasser
Turklasse, Doublehanded, Singlehanded, Rating u/sp og Rating m/sp.
Seilingsbestemmelser og endelig klasseinndeling legges ut på www.os-seilforening.org innen 31. august. kl 1800.
Påmelding
Påmelding gjøres på www.os-seilforening.org . Vi kan også kontaktes på tlf. 40553104 eller e-post: regatta@os-seilforening.org
Påmeldingsfrist er torsdag 30.august kl. 22.00 og det er Rating-målebrevet ved denne frist som gjelder for seilasen.
Startkontingent
Startkontingenten er på 400 kr som betales online ved påmelding. Havneleie er inkludert i startkontingenten.
Tid og sted
Lørdag 1. september fra Blia kl 11.00. Søndag 2. september fra Våge kl 11.00.
Premiering
Den beste 1/3 av antall påmeldte båter premieres. Det vil bli egen premiering for seilasene første dag (Bjørnarseilasen), samt
sammenlagt premiering. Sammenlagtvinner i alle Rating klasser m/spinnaker og doublehanded kåres til Os Mester. Beste båt fra Os
kåres til klubbmester i Os Seilforening. Premiering fra 1.dag vil foregå i Mandelhuset lørdag. Premiering for to dagers seilasen vil bli
annonsert på et senere tidspunkt.
Våge
Det vil bli servering på Mandelhuset for de som ønsker det. Dette må bestilles på førehand. Merk: Hovedrett 1 Kjøtt eller 2 Fisk. Pris kr
455, betales Mandelhuset. Bestilling med antall sendes www.os-seilforening.org. Det vil bli satt opp langbord. Meny: Forrett: Hummer
Bisque . Hovudrett 1: Ytrefilet av okse, med omnsbakte Rosewaldpoteter, røbetepurè, frisk asparges, krema peppersaus og toppet med
søtpotetchips.Eller Hovudrett 2: Pannsteikt breiflabb, søtpotetpure, rødvinssaus, asparges og potetanna
Dessert: "Fudgecake" med bringebærsorbet og penøtkrønsj. Quiz deles ut ved ankomst Våge – premiering.

God Seilas!
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