Milde Båtlag

KLUBBMESTERSKAP
25. september 2016

Joller - Oselvar

INNBYDELSE
Milde Båtlag inviterer til klubbmesterskap for joller og oselvere.
Søndag 25. september
kl. 11.00

Joller

maks 2 seilaser

kl. 14.30

Oselvar

maks 2 seilaser

For de fleste utgjør klubbmesterskapet
slutten på en lang sesong. Dette bør
markeres med stil. Ja, og selvfølgelig med
mange båter på fjorden. Eller sagt på en
annen måte:

I Snipe inviteres til åpent klubbmesterskap, slik at
sniper fra andre
seilforeninger også kan delta.

ALLE båter på fjorden !!!!

JOLLENE BEGYNNER
Klubbmesterskapet åpner med jolleseilas
for Optimist, Zoom8, Feva RS og Snipe.

Det kan gjerne være en erfaren seiler som
rormann og en litt mer uerfaren som
mannskap, litt avhengig av vindforholdene.
Her trenger vi ALLE MANN PÅ DEKK !!!!

BESPISNING
Når jollene har seilt sine seilaser, seiler de
i havn og både jolleseilere og oselvarseilere tar bespisning i 2. etg. i
Mildenøstet. Her blir det servert gratis
varm mat.

For å få dette til må oselvarseilerne møte
opp på Milde innen kl. 12.30, slik at de
kan sjøsette båtene, eller få dem
slept/fraktet til Milde, før bespisningen
finner sted. Her trengs litt fleksibilitet.

VI FORTSETTER I OSELVAR
Etter bespisningen seiles det Oselvar.
Her er det nok av rormenn å ta av. Er vi
heldig stiller vi 5+ båter.

PREMIEUTDELING
Premieutdeling for jollene foretas etter
bespisningen, men før oselvarseilasene.
Det
blir
også
premieutdeling
for
Jolletrimmen 2016.
Premieutdeling for oselvar foretas så
snart som mulig etter at oselvarseilasene
er avviklet. Premieutdeling også for
Oselvartrimmen 2016.

Vi ønsker også å ha flest mulige
følgebåter utpå, ikke for å sikre, men for at
alle skal få kommet seg på fjorden og følge
seilasene derfra.

Det er bare å mase på folk med båter.
Mannskap skal vi klare å skaffe og de
fleste klarer fint å seile med uerfarent
mannskap. La oss fylle klassene med flest
mulige båter. Vi tar gjerne imot melding fra
oselvarskippere som trenger mannskap.

Lage litt haloi. Sa vi ekko på land? Bli med
og skap en god og inspirerende stemning
rundt klubbmesterskapet !!!!!
Kom og bli med og ha det gøy.

Hilsen Regattautvalget og Treningsutvalget
KLASSER
Optimistjollene deles inn i klasse A og B, eventuelt også klasse C.
Øvrige jolleklasser har ingen inndeling i jenter/gutter eller damer/herrer.
Innen kl. 10.30 anmodes jolleseilerne om å melde fra på regattakontoret om klasse,
seilnummer og navn på rormann/mannskap.
Oselverne inviteres til å delta i følgende klasser:
Klassene E, K og L (Bermudariggede oselvere)
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.

TIDSPUNKT FOR SEILASENE
Søndag 25. sept.,

Joller

1. seilas

Varselsignal kl. 11.00

Søndag 25. sept.,

Oselvar

1. seilas

Varselsignal kl. 14.30

REGLER
Seilasene seiles etter de internasjonale kappseilingsregler 2013-2016, gjeldende
klassevedtekter og seilingsbestemmelsene.
Regattaen er klassifisert som kategori C (ISAF Adverticing Code).

BANE
Joller og oselvere seiler på pølsebane i farvannet utenfor Mildeskjæret.

PÅMELDING
Påmelding kan gjøres via Milde Båtlags hjemmeside på Internett (
www.mildebatlag.org klikk på Påmelding) eller sendes på e-post til
regatta@mildebatlag.org , og må være båtlaget i hende innen søndag 25.
september kl. 10.30. Påmelding kan også gjøres på regattakontoret eller muntlig til
regattasjefen ved fremmøte før start.

REGISTRERING
Deltakende båter må registrere seg på regattakontoret før start for betaling av
startkontingent og for å oppgi seilnummer og mannskap, dersom dette ikke er ordnet
tidligere.
Frist for registrering:
Joller

kl. 10:30

Oselvar

kl. 14:00

STARTKONTINGENT
Joller:

En-manns jolle:

kr. 50,- .

To-manns jolle:

kr. 100,-

Optimist C

kr. 0,-

Oselvar:

kr. 150,-

Kan også betales via nettbank til Milde Båtlags konto 3411.18.03007. Husk å merke
transaksjonen med: MB Klubbmesterskap 2016, Klasse/Båttype, Seilnummer,
Rormann.

INFORMASJON
For nærmere informasjon om arrangementet kontakt:
Kjell Totland

mobil 480 06 962

Se forøvrig: www.mildebatlag.org

MATSERVERING
Milde Båtlag v/Jentelaget vil forestå varmmat-servering i pausen mellom jolle
seilasene og oselvar seilasene.
Serveringen er gratis, så her kan sultne jolleseilere få bespisning før de eventuelt
skal ut igjen for å seile oselvar.
Og her kan oselvarseilerne ”fylle tanken” før oselvarseilingen begynner.
Bespisningen gjelder også for regattafunksjonærer og medhjelpere.

HA EN GOD SEILAS

