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Milde Båtlag har gleden av å innby til 

Bergen Cup Snipe 2013 
lørdag 8. og søndag 9. juni 

 
Det seiles inntil 4 seilaser hver dag på bane i ytre Fanafjorden/Korsfjorden. Første varselsignal 
begge dager kl. 11.00. 8 seilaser totalt. 
 
På Milde begynte snipesesongen 2013 allerede mandag 22. april. Seks sniper har allerede vært i 
sving, men tilsagn fra ytterligere 8 sniper er innkommet. Så vi regner med at ca. midt i mai vil rundt 15 
sniper være i gang med mandagsseilingen. Med et passende antall sniper fra Stavanger og noen 
andre fra landet for øvrig er det ikke umulig at over 20 sniper stiller til start i Bergen Cup Snipe 2013. 
Så kom og bli med du også. 
 
De avviklede seilaser under Bergen Cup Snipe 2013 inngår også i HSK HordaCup 2013 for Sniper. 
 
 
 

REGLER 

Regattaen vil være underlagt ”reglene” slik disse er definert i Kappseilingsreglene 2013-2016, 
Skandinavisk Seilforbunds forskrift (regel 30.2 og 30.3), gjeldende klassevedtekter, samt seilings-
bestemmelsene. Regattaen er klassifisert som et stevne av kategori C (ISAF Adverticing Code). 
 

STED FOR KAPPSEILASENE 

Det seiles på bane i ytre Fanafjorden/Korsfjorden.  
 
Det gjøres oppmerksom på at lørdag seiler Oselvar-klasser, eventuelt også Laser og Europajolle, på 
samme bane som Snipene. De starter da i starter etter snipene.  
Søndag seiler snipene alene på egen bane, mens oselverne seiler et løp på faste merker lenger inne i 
Fanafjorden, med start og innkomst fra Mildeskjæret. 
 

PÅMELDING 

Påmelding gjøres til Milde Båtlag via internett www.mildebatlag.org. Gå til Bergen Cup Snipe via 
lenken Regattaer i menyen til høyre, eller klikk Påmelding i samme meny. 
 
Skriftlig påmelding, inneholdende opplysning om seilnummer, båtens navn, rormann og mannskap, 
kan også sendes til følgende adresse:  

Milde Båtlag,   
Skibenesveien 12,   
5259 Hjellestad     eller til e-post adresse: regatta@mildebatlag.org .  
 
Påmeldingsfrist er innen torsdag 6. juni kl. 21.00.  

 

http://www.mildebatlag.org/
mailto:regatta@mildebatlag.org


 

STARTKONTINGENT 

Startkontingent kr. 300,-. 

Etteranmeldte båter betaler et tillegg på kr. 100,-.  

NB ! Påmelding er ikke gyldig før startkontingent er betalt.  
 
Startkontingent betales til Milde Båtlags bankgiro 3411.18.03007, eller betales kontant ved 
registrering på regattakontoret i Mildenøstet innen registreringsfristens utløp (se regattakontor). Ved 
betaling via nettbank skal opplysning om seilnummer, båtens navn og rormann følge transaksjonen. 

 

PREMIERING 

Det blir mannskapspremiering til 1/3 av de deltakende båter i klassen basert på sammenlagt 
poengsum etter lavpoengsystemet.  
 

HAVNEANLEGG  

Milde Båtlags havneanlegg i Mildevågen står til disposisjon for deltakerne. Her er det mulig å parkere 
båtene på land og å sjøsette via en dobbel og en enkel utsettslipp. Båthengere parkeres på 
parkeringsplass ved havneanlegget.  
 
I ”Mildenøstet” er det toaletter, men dessverre ikke dusj eller garderober.  

 
INNKVARTERING 

Tilreisende deltakere må selv sørge for innkvartering. Eventuelle bobiler eller campingvogner kan 
settes på parkeringsplassen i Mildevågen.  
Fana Snipeklubb vil være behjelpelig med å ordne privat innkvartering, følgende personer kan 
kontaktes: 

Trond Aarø: 46457952  e-post: trond@nsource.no  

Erling Nesse: 95266880  e-post: Erling.Nesse@seawellcorp.com  
 
Ved tidligere Bergen Cup Snipe på Milde har tilreisende fått mulighet til å overnatte i salen i 2. etg. i 
Mildenøstet fra lørdag til søndag. Dette vil man kunne gjøre denne gangen også, men tilrigging av 
luftmadrasser etc. vil ikke kunne skje før etter kl. 19.00 lørdag. Overnatting i salen fra fredag til lørdag 
kan også gjøres, men da må benyttede luftmadrasser o.l. ryddes vekk om morgenen fordi salen skal 
benyttes til eventuell garderobe for deltakerne i MB-Jollen. Send en e-post til regatta@mildebatlag.org 
dersom overnatting i Mildenøstet er interessant, slik at avtale kan gjøres. 
 

ADKOMST TIL MILDE 

Tilreisende som kommer østfra via E16 over Trengereid til Arna, kjører videre mot Nesttun og 
flyplassen på riksvei 580. I rundkjøring i ”flyplasskrysset” tas av i 3. avkjøring mot Hjellestad, og riksvei 
556 følges via Blomsterdalen til Hjellestadkrysset ved Kviturdspollen (siste veikryss før Bergens 
Seilforening). Ta til venstre i krysset og følg Mildevegen frem til Mildevågen. Milde Båtlags anlegg er til 
venstre nede i Mildevågen.   
For tilreisende som kommer sørfra, med ferge over Bjørnefjorden til Halhjem, følges E39 mot Nesttun. 
Når man kommer til riksvei 580 følges denne som anvist ovenfor. 
 

SOSIALT 

Både lørdag og søndag, etter seilasene, blir det salg av mat og drikke fra bod i Mildenøstet eller fra 
partytelt.  Nærmere informasjon på regattaens internettsider. 
 

mailto:trond@nsource.no
mailto:Erling.Nesse@seawellcorp.com
mailto:regatta@mildebatlag.org


 

REGATTAKONTOR 

De deltagende båter skal registrere seg på regattakontoret innen lørdag 8. juni kl. 10.00. 
 
Regattakontoret er i 2. etg. i Mildenøstet og det vil være åpent til følgende tider: 
 
Fredag  7. juni:  kl. 18.00 - 21.00. 

Lørdag  8. juni:  kl. 08.30 - 11.00 og etter dagens seilaser til 1 time etter protestfristens utløp. 

Søndag  9. juni:  kl. 08.30 - 11.00 og etter dagens seilaser til 1 time etter protestfristens utløp. 
 
Informason om Bergen Cup 2013 finner du på 

www.mildebatlag.org/bergen-cup-2013.html 
 
Seilingsbestemmelsene og andre relevante dokumenter vil være tilgjengelige på regattakontoret fra 
fredag 7. juni 2013, kl. 16.00, og på internett f.o.m. tirsdag 4. juni 2013, kl. 18.00. 
 
 
 
 

Velkommen til Milde 

og  

Bergen Cup Snipe 2013 
Fanafjorden / Korsfjorden 

 

 

 

 
NB! I tillegg til Bergen Cup Snipe arrangerer Milde Båtlag lørdag den 8. juni også MB-Jollen for 

øvrige joller.  I tillegg arrangeres Sommerregatta for Oselvar og Knarr både lørdag og 
søndag. 

 
Snipene seiler på bane i ytre Fanafjorden utenfor Herøy begge dager. Oselvar-klassene seiler 
lørdag på samme bane som snipene i Bergen Cup. Lørdag kan også Laser og Europa joller 
seile på samme bane. 
Knarrene seiler både lørdag og søndag seilas i Korsfjorden på fast utlagte merker med start og 
innkomst ved Mildeskjæret. Oselverne har også start og innkomst ved Mildeskjæret søndag. 

 
Særlig jollene vil merke at det er mange deltakende båter både i Bergen Cup Snipe og i MB-
Jollen. Det kan derfor være lurt å være ute i god tid for å klargjøre og sjøsette båt før seilasene 
starter. Vi oppfordrer alle til å vise hensyn overfor seilere/båter i andre klasser. 

 
MB-jollen   www.mildebatlag.org/mbjollen-2013.html  

Sommerregatta   www.mildebatlag.org/sommerregatta-2013.html     
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