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Treningsseilaser, serieseilaser, for Milde Båtlags joller og oselvar  
på mandagskvelder kl. 18.45. 

Også åpent for båter fra andre foreninger. 

 

 

Det seiles egen VÅR- og HØST-SERIE. 

Jolle-trimmen  (Snipe, Feva etc.) 

VÅR-SERIE 23/4, 30/4, 7/5, 14/5, 28/5, 4/6, 11/6, 18/6. 

HØST-SERIE 6/8, 13/8, 20/8, 27/8, 3/9, 10/9. 
 Siste dag i HØST-serien gjelder også som Klubbmesterskap. 

 
Oselvar-trimmen   
VÅR-SERIE 28/5, 4/6, 11/6, 18/6. 

HØST-SERIE 6/8, 20/8, 27/8, 3/9, 10/9. 
 Siste dag i HØST-serien gjelder også som Klubbmesterskap. 
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Milde Båtlag 
inviterer til 

JOLLE- og OSELVAR-TRIMMEN 2018 

med innlagt ÅPENT KLUBBMESTERSKAP 2018 

for Snipe, RS Feva og Oselvar etc. 
 

Mandager kl. 18.45  på Fanafjorden. 

Egen VÅR-serie og HØST-serie 
Treningsseilaser - serieseilas - for Milde Båtlags joller og oselvar. 

 
Mandag 10. september, kl. 18.45, gjelder dagens seilaser 

også som Åpent Klubbmesterskap 2018 for Joller og Oselvar. 
 
 
Regattaens hjemmeside:   http://www.mildebatlag.org/jolle-oselvar-trimmen-2018.html   
 
 
 
 
1.  REGLER 
1.1 Regattaen er underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene 2017-2020. 
1.2 Aktuelle klasseregler. 
1.3 Regattaens kunngjøring og seilingsbestemmelser.  
1.4 Med hensyn til reklame er regattaen klassifisert som et stevne i kategori C.2. 
 
2.  DELTAGERE 

Jolle-trimmen 2018 og Oselvar-trimmen 2018, samt tilsvarende Åpent Klubbmesterskap 2018, er åpen 
for klassene Snipe, RS Feva og Oselvar. Andre klasser kan også komme til etter behov.     

 
3.  VÅRSERIE,  HØSTSERIE,  ÅPENT KLUBBMESTERSKAP 

I 2018 er både Jolle-trimmen og Oselvar-trimmen delt opp i en VÅR-serie og en HØST-serie. Vår- og 
høstseriene er to adskilte serier med hver sin startkontingent og hver sin premiering. 
 
Alle seilaser som avvikles mandag 10. september gjelder også som Åpent Klubbmesterskap 2018 
med egen premiering. 

 
4.  PÅMELDING 
4.1 Påmelding til Jolle-trimmen og Oselvar-trimmen 2018 

4.1.1 Påmelding til  VÅRSERIE og HØSTSERIE 
Det meldes på til Jolle-trimmens og Oselvar-trimmens VÅR- og HØST-serie hver for seg og det betales 
egen startkontingent for hver av dem. Det er fullt mulig å bare delta i en av seriene dersom dette er 
ønskelig. 

 
4.1.2 Spesiell påmelding for klassene Snipe og RS Feva  

Hver seiler påmeldes individuelt og hver for seg. Startkontingent betales per seiler (se pkt. 6). 
 
(a)  I klassene Snipe og RS Feva påmeldes deltakende seilere individuelt, og hver for seg, til VÅR-

serien og HØST-serien. Dette gjøres ved første dags deltakelse i VÅR-serien og ved første dags 
deltagelse i HØST-serien.  
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(b) En seiler kan seile som rormann, eller mannskap, i samme eller forskjellige båter gjennom seriene. 
Seileren kan seile som rormann i noen seilaser og som mannskap i andre, eller vedkommende kan 
seile alle seilaser som rormann eller som mannskap. 

 
(c) Påmelding gjøres ved å betale startkontingent (pkt. 5) som angitt i pkt. 6. den første dagen man 

deltar i vår-serien og i høst-serien. Seilere som deltar i seriene uten å ha betalt sin startkontingent, 
gis en mulighet for å gjøre opp for seg, før deres oppnådde resultater eventuelt styrkes fra 
sammenlagtlistene. 

 
 (d) SNIPE  OG  RS FEVA  -   REGISTRERING HVER MANDAG 

Hver mandag kveld, før en Snipe eller en RS Feva går på vannet for å delta i Jolle-trimmen, skal 
båten registreres på eget registreringsskjema, som vil være utlagt på bordet utenfor regattakontoret 
i 2. etg. i Mildenøstet. Det er skippers ansvar at båten registreres. 

 
Følgende opplysninger skal registreres: 

SEIL-NR, NAVN RORMANN, NAVN MANNSKAP.   ( SKRIV TYDELIG ) 
En skipper/mannskap kan seile med forskjellige båter og seilnummer fra mandag til mandag i 
serien. 

 
4.1.3 Påmelding til Oselvar-trimmen 2018  

I oselvar meldes båten på til oselvar-trimmens VÅR-serie og HØST-serie. Påmelding til hver av seriene 
gjøres første dag en båt deltar en serie. Det betales startkontingent for båten, ikke for hvert mannskap. 

 
For klasse Oselvar kan påmelding til Oselvar-trimmen 2018 gjøres på en av 4 måter: 

1. via påmeldingsskjema  http://www.mildebatlag.org/paamelding.php  

2. via e-post til regatta@mildebatlag.org  

3. via SMS til 48006962  

4. på regattakontoret i Mildenøstet innen 30. minutter før dagens første seilas.   
Ved påmelding skal følgende opplysninger, som et minimum, være med: 

Regatta navn, Klasse, Navn på seiler/rormann, mobil. nr., epost adresse. Eventuelt også seil-nr. 
Eventuelle andre opplysninger for båten suppleres av rormannen på regattakontoret.  

 
4.1.4 Påmelding til Åpent Klubbmesterskap 2018 for Joller og Oselvar 

En seiler eller en båt, som er påmeldt til HØST-serien i Jolle- eller Oselvar-trimmen 2018, vil automatisk 
også være påmeldt til Åpent Klubbmesterskap 2018 for joller og oselvar mandag 10. september. 
 
Alle seilaser som avvikles mandag 10. september gjelder også som Åpent Klubbmesterskap 2018.  

 
5.  STARTKONTINGENT 

5.1 Startkontingent for Jolle-trimmen 2018 og Oselvartrimmen 2018 

Startkontingent er kr. 0,- for alle junior-seilere og for oselvere kun bemannet med juniormannskap. Se 
for øvrig tabellen nedenfor:  
 

  KLASSE VÅR-serie HØST-serie  
Inklusiv  Klubbmesterskap 

SNIPE Junior  0 0 

 
Senior per seiler 300 350 

RS FEVA Junior 0 0 

 
Senior per seiler 300 350 

OSELVAR Junior båt 0 0 

  Senior per båt 300 400 
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6. BETALING AV STARTKONTINGENT 

6.1 Startkontingent for jolle- og oselvar-trimmen skal betales på en av 3 måter: 
 

1. via nettbank til Milde Båtlags bankkonto 3411.24.66268 

2. via Vipps  til  97650     (Milde Båtlag  Regatta ) 

3. eller betales kontant på regattakontoret innen klarsignal for dagens første seilas. 
 

NB! Ved betaling via nettbank eller Vipps skal følgende opplysninger, avhengig av båttype, følge 
transaksjonen:  

SNIPE VÅR Seilers navn 
FEVA VÅR Seilers navn 
OSELVAR VÅR Skippers navn Seilnr. 

SNIPE HØST Seilers navn 
FEVA HØST Seilers navn 
OSELVAR HØST Skippers navn Seilnr. 

 
6.2 Ikke seile så mange seilaser i VÅR- eller HØST-serie ? 

Hvis du bare kommer til å seile et fåtall seilaser i jolle-trim seriene (VÅR eller HØST) og således synes 
at det er mye å betale full startkontingent per serie, kan vi tilby en litt mykere betalingsordning inntil du 
ser hvor mange seilaser du ender opp med. 
 
Tilbudet er følgende: 

Første dag du deltar i VÅR- eller HØST-serien betaler du inn kun kr. 100,- som angitt under pkt. 
6.1. 
Nester dag du deltar i VÅR-serien betaler du inn de siste kr. 200,-, mens du neste dag i HØST-
serien betaler inn de siste kr. 250,-. Da har du betalt for full serie og har minst fått med deg 4 
seilaser i hver serie. 
 
Deltar du bare en dag i en, eller i begge seriene, slipper du med å betale kun kr. 100,- i hver av 
seriene. 

 
7.  DATOER FOR SEILASENE 

7.1 Jolle- og Oselvar-trimmen 2018 

VÅR-serien seiles på følgende mandager: 
Joller :  23/4, 30/4, 7/5, 14/5, 28/5, 4/6, 11/6, 18/6.  
Oselvar :                                   28/5, 4/6, 11/6, 18/6. 
 
HØST-serien seiles på følgende mandager: 
Joller :  6/8, 13/8, 20/8, 27/8, 3/9, 10/9.  
Oselvar : 6/8,          20/8, 27/8, 3/9, 10/9. 
  

7.2 Innlagt Åpent Klubbmesterskap 2018 for Joller- og Oselvar 
Åpent Klubbmesterskap 2018 for Joller- og Oselvar seiles mandag 10. september. Seilasene inngår i 
trimmingsseilasene for joller og oselvar. 

 
8.  ANTALL SEILASER 

8.1 Jolle- og Oselvar-trimmen 2018 
Det kan seiles inntil 4 seilaser hver kveld i serien, avhengig av vær og lysforhold.  Unntak herfra gjøres 
for mandag 10. sept. (se pkt. 8.2). 

 
8.2 Klubbmesterskap 2018 

Mandag 10. sept., hvor dagens seilaser også teller som innlagt klubbmesterskap 2018 for joller og 
oselvar, seiles maks 2 seilaser. 
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9.  KLASSER 
Jolle- og Oselvar-trimmen 2018, samt tilsvarende Klubbmesterskap 2018, er åpen for klassene  

Snipe Jolle-Trimmen 

RS Feva Jolle-Trimmen 
Andre klasser kan komme til ved behov. Jolle-trimmen 

Oselvar Oselvar-Trimmen 
 

Oselverne inviteres til å delta i følgende klasser:   

 Klassene E, K og L (Bermudariggede oselvere), samt Oselvar spriseil . 
Dersom en oselvar i en av «Bermudaklassene» ikke har konkurrenter i egen klasse, kan båten flyttes 
til en annen klasse.  Båtene i den ”utvidede” klassen vil da bli rangert resultatmessig på bakgrunn av 
Oselvarklubbens respittsystem. 

 
 
10.  KLASSEFLAGG OG STARTREKKEFØLGE 
10.1 Klasser og klasseflagg 

 Alle oselvarklasser  Klasseflagg   D     

 Snipe    Klasseflagg         

 RS Feva   Klasseflagg   F     

 Andre klasser   Klasseflagg   G    
 
10.2 For hver seilas avgjør banesjefen hvilken rekkefølge klassene skal starte i. Følg med på når tid ditt 

klasseflagg kommer opp som varselsignal. 
 
11. TIDSPUNKT FOR SEILASENE 

Dagens første seilas Første varselsignal  kl. 18.45   
 
12.  BANEOMRÅDE  

Kart over baneområdet: 

                 

Baneområdet er angitt med rød 
oval ring. 
 
Banen kan flyttes helt eller 
delvis utenfor angitt 
baneområde dersom 
banesjefen, p.g.a. vær og vind 
eller andre forhold, finner dette 
hensiktsmessig. 
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13.  BANE 
Det seiles på pølsebane i Fanafjorden, se kart over baneområdet. Nærmere beskrivelse av pølsebanen 
er angitt i seilingsbestemmelsene. 

 
 
14.  POENGBEREGNING 

14.1 Poengberegning for Jolle- og Oselvar-trimmen 2018.  

14.1.1 For klasse Oselvar gjelder følgende poengberegning: 
For hver seilas i serien tildeles båtene poeng i følge Lavpoengsystemet Appendiks A4, basert på 
båtenes plassering i mål. For de bermudariggede oselverne vil poeng bli gitt basert på rangering etter 
korrigert tid (Oselvarklubbens respittsystem). 

 

14.1.2 For klassene Snipe og RS Feva gjelder følgende særskilte poengberegning: 
I klassene Snipe og RS Feva tildeles poeng til hver seiler om bord i en båt. I hver seilas i serien får hver 
av seilerne samme antall poeng som båten får i seilasen for sin plassering etter Lavpoengsystemet, 
Appendiks A4.  
 
En seiler kan seile i flere forskjellige båter gjennom serien og får summert opp alle sine oppnådde 
poeng. Til slutt rangeres seilerne etter stigende oppnådd poengsum, hvor seiler med lavest poengsum 
blir vinner av serien. Seileres dårligste oppnådde poeng kan strykes etter samme tabell som for båtene 
(se pkt. 13.1.3).  

 
14.1.3 For både VÅR-serien og HØST-serien for Jolle- og Oselvar-trimmen 2018, kan en båts dårligste poeng 

strykes i poengsammendraget ifølge tabellen nedenfor: 
 

Totalt avviklede seilaser Antall dårligste poeng som kan strykes 
1 – 3 0 strykninger 
4 – 6 Dårligste poeng strykes 
7 – 10 De 2 dårligste poeng strykes 
11 – 14 De 3 dårligste poeng strykes 
15 – 18 De 4 dårligste poeng strykes 

19 eller flere De 5 dårligste poeng strykes 
 
14.2 Poengberegning for Åpent Klubbmesterskap Joller og Oselvar 2018.  
14.2.1 Mandag 10. september 2018 teller alle avviklede seilaser denne dagen med i Åpent Klubbmesterskap 

2018 for hver klasse, joller som oselvar.  

For hver seilas tildeles båtene poeng i følge Lavpoengsystemet Appendiks A4, basert på båtenes 
plassering i mål. For de bermudariggede oselverne vil poeng bli gitt basert på rangering etter korrigert 
tid. Ingen seilaser kan strykes i poengsammendraget. Seiles kun en seilas, gjelder den som 
klubbmesterskap. 

 
 
15.  PREMIERING 

15.1 Premiering i Jolle-trimmen og Oselvar-trimmen. 

15.1.1 For både Oselvar-trimmens VÅR-serie og HØST-serie vil det i hver serie bli mannskapspremiering i 
hver klasse til 1/3 av antall startende båter i klassen/gruppen. Det må starte minst 2 båter i en 
premiegruppe før premiering trer i kraft.  

 
15.1.2 For både Jolle-trimmens VÅR- og HØST-serie rangeres de deltakende seilerne etter oppnådde poeng 

totalt gjennom serien i Snipe og RS Feva klassene, som angitt under pkt. 13.1.2. Det utdeles premie til 
de fremste seilerne på resultatlisten, basert på 1/3 av antall startende båter i hver serie (angitt i 
resultatlisten). I snipeklassen premieres maksimalt de 15 beste båtene i hver serie. 
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15.2 Premiering Åpent Klubbmesterskap 2018 for Joller og Oselvar. 

15.2.1 Det kåres Klubbmester i hver jolle- og oselvar klasse basert på sammenlagt poengsum for avviklede 
seilaser mandag 10. september. For øvrig 1/3 manskapspremiering innen hver klasse basert på antall 
deltakende båter denne dagen.  

 
 
16.  PREMIEUTDELING 

PREMIEUTDELING STED TID 

VÅR-serie, Joller og Oselvar Mildenøstet Mandag 25. juni, kl. 19.00 

HØST-serie, Joller og Oselvar Mildenøstet Mandag 17. sept., 19.00. 

Klubbmesterskap, Joller og Oselvar Mildenøstet Mandag 17. sept., 19.00.  

 
Mandag 17. sept. blir det også premieutdeling for Mildetrimmen 2018 (Tur/Hav) og for Klubbmesterskap 
Tur/Hav 2018. 

 
 
17.  INFORMASJON 

For nærmere informasjon om arrangementet kontakt: 
Gunnar Milde, banesjef  - mobil  994 74 325 
Kjell Totland, arr.koordinator - mobil  480 06 962 
Regattakontor i 2. etg. i  Mildenøstet.  Tlf.  55 99 15 30  

 

Milde Båtlag  Hjemmeside: www.mildebatlag.org  
 
Regattaens hjemmeside:  www.mildebatlag.org/jolle-oselvar-trimmen-2018.html  

 
 
 
 

GOD SEILAS 
 
 
 
 
 


