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Knarr,   Yngling  og   Oselvar 10 m2 klasse K 
 
 
 

I N N B Y D E L S E 
 

 
 
Milde Båtlag har gleden av å kunne innby til 
 

Kretsmesterskap for kjølbåter 
 

Lørdag 13. og søndag 14. august  2005,    
 

med varselsignal for første start kl. 11.30 begge dager. 
 
 
REGLER 
Det seiles etter kappseilingsreglene 2005-2008 med Skandinavisk Seilforbunds tillegg, HSK ”Regler for 
kretsmesterskap”, samt seilingsbestemmelsene.  
 
Regattaen er klassifisert som kategori A . 
 
KLASSER 
Det inviteres til seilas i klassene: Knarr, Yngling og Oselvar klasse K - 10 m2

Det må delta minst 5 båter i en klasse for at klassen skal få gyldig KM.  
 
ANTALL SEILASER OG POENGSYSTEM 
Det seiles inntil seks seilaser på bane i Korsfjorden / Fanafjorden, hvorav 2 seilaser må fullføres for å gi gyldig KM.  
Lavpoengsystemet i Appendiks A benyttes ved poengtildeling. Seiles fire eller flere seilaser kan dårligste poeng 
strykes.  
 



SKRIFTLIG PÅMELDING til : MILDE BÅTLAG 
     SKIPENESV. 12 
     5259 HJELLESTAD 

eller påmelding kan gjøres via internett på Milde Båtlags hjemmeside www.mildebatlag.org hvor bla 
påmeldingsskjema er lagt ut.  

Påmelding til regattaen kan også skje via e-post til :   - regatta@mildebatlag.org .   
På påmeldingen påføres mannskapenes navn (pkt. 3 i KM reglene).  
 
PÅMELDINGSFRIST  er  innen  ONSDAG  10. AUGUST  2005. 
Etteranmelding mottas innen lørdag 13. august kl. 11.00. 
 
STARTKONTINGENT Kr.  300,-          
Etteranmeldte båter   kr.   400,- .   
 
Startkontingent betales til Milde Båtlags bankgiro  3411.18.03007 , eller vedlegges i  krysset sjekk . 
 
NB! Påmelding er ikke gyldig før startkontingent er betalt.  
 
PREMIERING  Gull, sølv og bronsemedalje til mannskapene på de tre beste båtene i hver klasse. I tillegg 
mannskapspremie til 1/3 av antall deltakende båter i hver klasse. 
 
PREMIEUTDELING 
Premieutdeling vil finne sted ved eller i Mildenøstet så snart som mulig etter avsluttet seilas søndag 14. august. 
 
RORMANNSMØTE 
Det avholdes ikke rormannsmøte. All informasjon gis i seilingsbestemmelsene og ved oppslag på offisiell 
oppslagstavle på Mildenøstet. 
 
REGATTAKONTOR  
Regattakontoret er i 2. etg. i "Mildenøstet" inderst i Mildevågen (tlf. 55 99 15 30). Deltagerliste, 
seilingsbestemmelser, etc. kan hentes på regattakontoret. Her kan også startkontingent betales. 
 
Regattakontoret er åpent  til følgende tider :   
 
 Fredag 12. aug. kl. 17.00 - 21.00 
 Lørdag 13. aug. kl. 09.00 - 11.00 

og etter avsluttet seiling til en time etter protestfristens utløp. 
 Søndag 14. aug. kl. 09.00 - 11.00 

og etter avsluttet seiling til en time etter protestfristens utløp. 
 

 
 
 

Velkommen  til  Milde  og   

KM for  kjølbåter 

2005 
 
 
 
NB !  Nærmere informasjon om KM 2005 for kjølbåter finner du på MB’s hjemmeside på internett under 

regattaer. Hjemmesidens adresse er: 
 

www.mildebatlag.org
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