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OSELVAR-TRIMMEN 2020 
med innlagt 

ÅPENT KLUBBMESTERSKAP 2020 

Snipe, RS Feva, Oselvar etc. 

   

SEILINGSBESTEMMELSER 
Versjon av 26. mars 2020 

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  

  Snipe, Feva etc 27/4, 4/5, 11/5, 18/5, 25/5, 8/6, 15/6, 22/6. 

 
HØST-SERIE  

 Snipe, Feva etc. 3/8, 10/8, 17/8, 24/8, 31/8, 7/9. 
 Siste dag i HØST-serien gjelder også som Klubbmesterskap. 

Oselvar-trimmen   
VÅR-SERIE        18/5, 25/5, 8/6, 15/6, 22/6. 

HØST-SERIE 3/8, 10/8,         24/8, 31/8, 7/9. 
 Siste dag i HØST-serien gjelder også som Klubbmesterskap. 
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JOLLE-TRIMMEN 2020 og OSELVAR-TRIMMEN 2020 
med  innlagt     Klubbmesterskap 2020 

 
 

Arrangør:   Milde Båtlag 
Regattaens hjemmeside: http://www.mildebatlag.org/jolle-oselvar-trimmen-2020.html  
Regattakontor:    tlf.  55 99 15 30    ( 480 06 962  -  994 74 325 )  
 
 
1.  REGLER 

1.1 Regattaen er underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene 2017-2020. 

1.2 Aktuelle klasseregler. 

1.3 Regattaens kunngjøring (NoR) og seilingsbestemmelser (SI) gjelder. Ved eventuelle avvik mellom 
seilingsbestemmelsene og kunngjøring, går seilingsbestemmelsene foran.  

1.4 Med hensyn til reklame er regattaen klassifisert som et stevne i kategori C.2. 
 
2.  DELTAGERE,  PÅMELDING,  STARTKONTINGENT 

2.1 Jolle-trimmene 2020 (egne Vår- og Høstserier) og Oselvar-trimmene 2020 (egne Vår- og 
Høstserier), samt tilsvarende Åpent Klubbmesterskap 2020, er åpen for klassene Snipe, RS Feva og 
Oselvar. Andre klasser kan også komme til etter hvert ved behov. 

 
2.2 Påmelding og Startkontingent 

Informasjon om påmelding og startavgift finnes i kunngjøring for Jolle- og Oselvar-trimmen 2020 
med innlagt Åpent Klubbmesterskap 2020.  

Lenke til kunngjøringen:   

http://www.mildebatlag.org/jolle-oselvar-trimmen-2020-kunngjoring.pdf  .  
 

En båt som påmeldes til Jolle-trimmens høstserie 2020, eller til Oselvar-trimmens høstserie 2020, vil 
automatisk også være påmeldt til Åpent Klubbmesterskap 2020 for h.h.v. joller og oselvar.  

 
3.  BESKJEDER TIL DELTAGERNE 

Beskjeder til deltakerne vil bli oppslått på “Mildenøstet”. Beskjeder kan også bli gitt ute på sjøen, eller 
ved bryggene. Blir også lagt ut på regattaens hjemmeside. 

 
4.  ENDRINGER I SEILINGSBESTEMMELSENE 

Eventuelle endringer i seilingsbestemmelsene vil bli oppslått før kl 1200 samme dag de trer i kraft, 
bortsett fra at eventuelle forandringer i tidsprogrammet for seilasene vil bli oppslått før kl 2000 dagen 
før de trer i kraft. Melding legges også ut på regattaens hjemmeside. 

 
5.  REGATTADAGER 

Det seiles på mandager før og etter sommerferien i egne avsluttede Vår- og Høstserier: 
 

Jolle-trimmen (Snipe, Feva etc.) 

VÅR-serie 

   Snipe, Feva etc. 27/4, 4/5, 11/5, 18/5, 25/5, 3/6, 8/6, 15/6, 22/6 

HØST-serie   

   Snipe, Feva etc. 3/8, 10/8, 17/8, 24/8, 31/8, 7/9 

    Siste dag i høst-serien gjelder også som klubbmesterskap. 
 

Oselvar-trimmen 

VÅR-serie                18/5, 25/5, 3/6, 8/6, 15/6, 22/6 

HØST-serie  3/8, 10/8,  24/8, 31/8, 7/9 

   Siste dag i høst-serien gjelder også som klubbmesterskap. 
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6. SNIPE OG RS FEVA  -   REGISTRERING HVER MANDAG 

6.1 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 skipper, Navn mannskap.  

En skipper/mannskap kan seile med forskjellige båter og seilnummer fra mandag til mandag i serien. 
 
6.2 Dersom en skipper ved fremmøte til en mandagsseiling på forhånd har meldt fra til Trond Aarø, og 

således allerede er registrert på listen med seilnr. og mannskapsnavn, trenger han ikke å skrive inn 
samme opplysninger på nytt. 

 
7.  ANTALL SEILASER 

7.1 Jolle- og Oselvar-trimmen 

Det kan seiles inntil 4 seilaser hver kveld i serien, avhengig av vær og lysforhold.  Unntak herfra 
gjøres for mandag 7. september (se pkt. 7.2). 

 
7.2 Åpent Klubbmesterskap 2019 

Mandag 7. sept., hvor dagens seilaser også teller som innlagt Åpent Klubbmesterskap 2019 for joller 
og oselvar, seiles maks 2 seilaser. 

 
8.  KLASSEFLAGG OG STARTREKKEFØLGE 

8.1 Klasser og klasseflagg 

 Alle oselvarklasser  Klasseflagg   D   

 Snipe    Klasseflagg         

 RS Feva   Klasseflagg   J     

 Andre klasser   Klasseflagg   G     
 
8.2 Startrekkefølge. 

For hver seilas avgjør banesjefen hvilken rekkefølge klassene skal starte i. Følg med på når tid ditt 
klasseflagg kommer opp som varselsignal. Flere klasser kan startes i samme start. 

 
9. BANEOMRÅDE 

Det seiles på bane i Fanafjorden i farvannet mellom Milde og Rød. 
 
9.1 Kart over baneområdet: 

               

Baneområdet er angitt med en 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 hensikts-
messig.  
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10. LØPET 

10.1 Det seiles på pølsebane. 
 
10.2 Pølsebane  

Diagrammet viser løpet og rekkefølgen merkene skal rundes i.  

Alle merker holdes om babord. 

Start  –  1  –  2  –  1  –  2  –  Mål 

             

11.  MERKER 
11.1 Merke 1 og 2 vil være stangbøyer med ett eller to flagg. 
11.2 Merke 3 (styrbord startlinje-merke) vil være en mindre rund orange eller rødlig bøye. 
 
12.  TIDSPROGRAM  FOR SEILASENE 
12.1 Varselsignal for dagens 1. seilas kl. 18:40 . 

Varselsignal for ny seilas vil bli gitt så snart det er praktisk mulig. Kan bli gitt selv om andre klasser 
ennå seiler. 

 
12.2 Ikke flere seilaser i dag. 

12.2.1 Tidligst  ved  påbegynt  målgang  (når første båt,  eller de første båter,  har  fullført),  kan 

komitebåt vise flagg H  , som betyr at det ikke vil bli startet flere seilaser i dag for noen av 
klassene («Gå til havn»).  

 
12.2.2 Vises flagg H  sammen med klasseflagg, vil det ikke bli flere seilaser denne dagen for den/de  

aktuelle klasse(r). 
 
12.2.3 Det vil ikke bli gitt noe lydsignal når H settes.  

Ved behov kan H også settes etter avsluttet målgang, dersom banesjef finner det lite sannsynlig at 
ny seilas vil kunne gjennomføres i dag.  
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13.  STARTEN 
13.1 Kappseilasene startes i følge RRS 26 med varselsignal 5 minutter før startsignal. Det kan bli flere 

starter etter hverandre, med flere klasser i samme start.  
Varselsignal for etterfølgende start/klasse vil bli gitt samtidig med eller etter startsignalet for den 
foregående klasse. 

 
13.2 Startlinjen vil være mellom merke 2, ved babord ende, og merke 3 ved styrbord ende. Siktelinjen 

går på løpssiden over begge bøyene. Startbåt vil ligge ved startlinjens styrbord ende, på startlinjens 
forlengelse. 

 
13.3 En båt som kommer til startområdet, men som ikke starter eller starter senere enn 10 minutter etter 

sitt startsignal, vil bli scoret DNS (startet ikke) uten en høring. Dette endrer RRS A4 og A5. 
 
14.  TILBAKEKALLING 

14.1  Signal om individuell tilbakekalling vil bli gitt i h.h.t. RRS 29.2. 

14.2  Signal om generell tilbakekalling vil bli gitt i h.h.t RRS 29.3. 
 
15.  AVKORTING 

15.1.a Signal om avkorting gis i h.h.t. Kappseilingsreglenes Signaler for kappseilas flagg "S"  (RRS 
32.2). Unntak herfra gjøres når avkorting finner sted i bunn av banen (se pkt. 15.4). 

 
15.1.b Vises "S" over eller sammen med klasseflagg, gjelder avkortingen kun den klasse(r) som 

klasseflagget eller klasseflaggene angir. 
 
15.2 Seilasen kan avkortes, enten ved  

a) merke 1 (toppmerket) eller ved 
b) merke 3 i bunn av banen. 

 
15.3 Avkorting ved merke 1. 

Når løpet avkortes ved merke 1 vil mållinjen være som beskrevet i RRS 32.2 (a).   
 
15.4 Avkorting ved merke 3 i bunn av banen, etter en runde . 

Når løpet avkortes ved merke 3 i bunn av banen, etter en runde på pølsebanen, benyttes følgende 
prosedyre, som i sin helhet erstatter RRS 32.2 (a) : 

 
Komitebåt legger seg ved merke 3 og signaliserer avkorting av løpet (RRS 32.2). 
Avkortingssignalet vil bli gitt i rimelig tid før ledende båt i aktuell klasse når frem til 3-
båtlengders sonen rundt merke 2 - på første legg fra merke 1 til merke 2. Båter i aktuell 
klasse skal da avbryte den videre seilas ved å runde merke 2 og deretter seile direkte til 
mål, hvor mållinjen vil være mellom merke 3 og stang med flagg "S" på komitebåt.  Se 
skisse nedenfor. 
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16. MÅLLINJE OG MÅLPASSERING 
16.1 Mållinje ved fullt løp: 

Mållinjen vil være mellom merke 3 ved babord ende og komitebåt ved styrbord ende. Siktelinjen går 

mellom merke 3 og stang med signalflagg "M"   på komitebåt. 
 
16.2 Målpassering 

Mållinjen skal alltid krysses i retning fra siste merke i løpet. Ved målpassering, eller umiddelbart etter 
målpassering, anmodes båtene om å sørge for at deres seilnummer kan leses av måltager. 

 
17.  STRAFFESYTEM 

For alle klasser er RRS 44.1 endret slik at totørnstraff er erstattet med en entørnstraff. 
 
18.  MAKSIMALTID 

Båter som ikke har gått i mål innen kl. 21.30 anses for å ha brutt løpet. Dette endrer RRS 35. 
 
19.  BRYTE LØPET 

Båter som bryter løpet skal snarest mulig sørge for at regattasjefen underrettes og de skal ikke 
krysse mållinjen. 

 
20.  HENSYN TIL NYTTETRAFIKK 

Deltagende båter skal vise hensyn til nyttetrafikk. Manglende hensyn kan medføre diskvalifikasjon, 
kfr sjøveisreglene. 

 
21.  BEREGNING AV KORRIGERT TID 

For de Bermudariggede oselverne beregnes korrigert tid i hht Oselvarklubbens Respittsystem 
dersom det samtidig seiler båter i noen av klassene E, K og L. 

 
22.  PROTESTER 

Protester avgis på godkjent protestskjema og leveres regattakontoret senest 40 minutt etter at 
komitebåt har kommet til lands ved Mildenøstet. Intet protestgebyr. 
 
Ved protest er det ikke nødvendig å vise protestflagg, men man må handle som angitt i RRS 61.1(a) 
for båter under 6 m (RRS 61.1(a)(2)). 

 
23.  PROTESTBEHANDLING 

Protestbehandling finner sted i Mildenøstet så snart som mulig samme kveld som seilasen har 
funnet sted, men kan bli utsatt til en senere dag dersom dette er mer hensiktsmessig. 

 
 
24.  POENGBEREGNING 
24.1 Poengberegning for h.h.v. Vår- og Høstserie i Jolle- og Oselvar-trimmene 2019.  

Lavpoengsystemet Appendiks A4 legges til grunn ved tildeling av poeng for hver seilas i den 
enkelte serie, men i tillegg gjelder A9 SEILAS-SCORE I EN SERIE LENGRE ENN EN REGATTA, 
med følgende endringer med hensyn til poengscore under A4.2 og A11: 

DNC : Poeng = Totalt antall båter i serien + 1 poeng  
DNS : Poeng = Antall deltakende båter i den enkelte seilas + 1 poeng 
DNF : Poeng = Antall deltakende båter i den enkelte seilas + 1 poeng 
RET : Poeng = Antall deltakende båter i den enkelte seilas + 1 poeng 
DSQ : Poeng = Antall deltakende båter i den enkelte seilas + 1 poeng 
OCS : Poeng = Antall deltakende båter i den enkelte seilas + 1 poeng 
 
Dette endrer Appendiks A4.2.  
 

 



Milde Båtlag 
Jolle- og Oselvar-trimmen 20120                                SEILINGSBESTEMMELSER 
med innlagt Klubbmesterskap 2020. 
Generert 26.02.2020 

24.1.1 For klasse Oselvar eller jolleklasser, utenom Snipe og RS Feva, 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). 

 
24.1.2 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. 24.1.3).  

 
24.1.3 Avhengig av totalt avviklede seilaser i Vår- og Høstserien for Jolle- og Oselvar-trimmene 2019 kan 

en båts dårligste poeng strykes 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. 
 
24.1.4 Nærmere opplysning om totalt antall treningsseilaser finnes på Milde Båtlags hjemmeside på 

internett (klikk på Regattaer / Jolle-trimmen eller Oselvar-trimmen):  www.mildebatlag.org  
 

Resultatliste kunngjøres på oppslagstavle og legges ut på MBs hjemmesider. 
 
24.2 Poengberegning for Åpent Klubbmesterskap Joller og Oselvar 2020.  

24.2.1 Mandag 7. september 2020 teller alle avviklede seilaser denne dagen med i Klubbmesterskap 2020 
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. 

 
25.  ANSVAR 

Det er en ufravikelig forutsetning at Milde Båtlag, eller noen av lagets funksjonærer, ikke kan gjøres 
ansvarlig for noe, som rammer person eller eiendom, under eller i forbindelse med kappseilasen. 
Enhver båt har alene ansvaret for å avgjøre om den skal starte eller ikke, eller om den skal fortsette 
å kappseile eller ikke (jfr. RRS 4). 

 
26.  PREMIERING 

26.1 Premiering i Jolle-trimmen og Oselvar-trimmen. 

26.1.1 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.  

 
26.1.2 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 7 beste seilerne i hver serie. 
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26.2 Premiering Åpent Klubbmesterskap 2019 for Joller og Oselvar. 

26.2.1 Det kåres Klubbmester i hver jolle- og oselvar klasse basert på sammenlagt poengsum for avviklede 
seilaser mandag 7. september. For øvrig 1/3 manskapspremiering innen hver klasse basert på antall 
deltakende båter i klassen denne dagen.  

 
27.  PREMIEUTDELING 

Som ifjor vil det bli felles premieutdeling på høsten for seriene i Jolletrimmen 2020, Oselvartrimmen 
2020, Mildetrimmen 2020 (Tur/Hav) og  for alle Klubbmesterskap 2020. Tid og sted kunngjøres 
senere. 

 
   
28.  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-2020.html  

 

 

 

 

GOD SEILAS 

 

 

 
 


