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INNBYDELSE 
 

 



Mildeskvetten  er tilbake igjen !!! 
 
I fjor ble Mildeskvetten tatt av plakaten, men i år har Milde Båtlag igjen gleden av å innby tur- og 
havseilere til seilas på Korsfjorden. I tillegg inviteres også Knarr-klassen til å delta som 
entypeklasse i regattaen. Mildeskvetten avholdes  lørdag 12. mai,   med varselsignal for første 
startende klasse  kl. 11.25. 
 
Det seiles en seilas på faste merker. Start og innkomst er denne gang lagt til farvannet ved Blia 
syd for Korsneset av hensyn til Norges Cup for joller, som samtidig avholdes i nordre del av 
Korsfjorden og i Raunefjorden med BS og HjS som arrangør.  
 
MANNSKAPSPREMIERING 
Det blir mannskapspremiering til 1/3 av antall deltakende båter i hver klasse. 
 

PÅMELDINGSFRIST  er  innen  TIRSDAG  8. MAI  2007. 
Etteranmelding mottas innen fredag 11. mai kl. 19.00. 
 
KLASSEINNDELING 
Det inviteres til seilas i følgende klasser:  

LYS - uten spinnaker 
LYS - Doublehanded (med adgang til bruk av autopilot)  
LYS - med spinnaker, LYS-tall t.o.m. 1.15 
LYS - med spinnaker, LYS-tall 1.16 – 1.24 
LYS - med spinnaker, LYS-tall 1.25 – 1.30 
LYS - med spinnaker, LYS-tall 1.31 og over 
Knarr (egen entype klasse) 

 
Arrangøren kan slå sammen klasser avhengig av antall påmeldte båter ved påmeldingsfristens 
utløp.  Båter som ønsker å delta i en LYS-klasse, men som ikke har gyldig LYS-målebrev, flyttes 
over til turklasse. 
 
REGLER 
Det seiles etter kappseilingsreglene 2005-2008, NSF Sikkerhetsbestemmelser for tur og 
havseilaser 2006-2007 - kategori 6, samt seilingsbestemmelsene.  
For LYS-klasser gjelder de norske LYS-reglene – NORLYS klasseregler 2007.  
For Knarr gjelder klassevedtekter for Knarr. 
Regattaen er klassifisert som et stevne i kategori C. 
 
RESPITT SYSTEM 
Når respittsystemet LYS benyttes beregnes korrigert tid etter metoden "Tid på tid". 
 

HORDACUP 
Seilasen for LYS-klassene i ”Mildeskvetten” inngår i HSK HordaCup 2007 for tur- og havseilere. 
 
PÅMELDING sendes til : MILDE BÅTLAG 
    Skipanesvegen 12 
    5259 HJELLESTAD 

Påmelding kan også gjøres via påmeldingsskjema på MB’s hjemmeside  www.mildebatlag.org , 
sendes som e-post til regatta@mildebatlag.org , eller legges i POSTKASSE ved "Mildenøstet". 
 



STARTKONTINGENT  Kr.  300,-          
Etteranmeldte båter kr.   400,- .   
 
Startkontingent betales til Milde Båtlags bankgiro  3411.18.03007, vedlegges i  krysset sjekk, 
eller betales kontant ved registrering på regattakontoret før klarsignal. 

Startkontingent for en båt må være betalt innen klarsignal for første startende klasse. Hvis ikke er 
påmeldingen ugyldig, og regattastyret vil kunne oppføre båten i resultatlisten som strøket fra 
regattaen. 
 
PREMIEUTDELING 
Premieutdeling vil finne sted på Milde, i Mildenøstet, kl. 20.00 lørdag kveld. Det tas forbehold om 
eventuelle protester. 
 
For eventuelle pokaler henvises til MB’s hjemmeside, se Regattaer – Mildeskvetten. 
 
LØPET SOM SKAL SEILES 
Det er utarbeidet flere løpsalternativ for seilas i farvannet Korsfjorden - Lysefjorden. Varierende 
løpslengder fra 10 til 19 n.mil.  
 
Seilasen vil bli avblåst kl. 18:30.  
 
INFORMASJON TIL DELTAKERNE 
All informasjon vedrørende seilasen, så som innbydelse, seilingsbestemmelser med kart og 
løpsbeskrivelse, deltakerliste, protester, resultatlister, endringer i seilingsbestemmelsene etc., vil 
være å finne på MB’s hjemmeside på internett. 
 
REGATTAKONTOR  
 
Regattakontoret er i 2. etg. i "Mildenøstet" inderst i Mildevågen (tlf. 55 99 15 30). 
 
Deltakende båter kan hente deltagerliste og seilingsbestemmelser på regattakontoret.  
 
Regattakontoret er åpent  til følgende tider :   

 Fredag   11. mai kl. 17.00 - 20.00 
 Lørdag   12. mai kl. 09.00 - 11.30 

og fra målbåt/funksjonærbåt, etter avsluttet seilas, ankommer havn i 
Mildevågen til en time etter protestfristens utløp. 

 
Regattasjef:  Kjell Totland 
 
 

Velkommen  til  Milde  og   

" MILDESKVETTEN "   2007 
 
 
NB !  Nærmere informasjon om Mildeskvetten og øvrige regattaer arrangert av Milde Båtlag i 

2007, finner du på MB’s hjemmeside på internett under Regattaer.  
Hjemmesidens adresse er: 

 
www.mildebatlag.org 



 
 
Lørdag kveld etter seilasen: 
 
 

ÅPENT HUS i Mildenøstet 
fra kl. 19.00 

 
Deltagende seilere, MB medlemmer og andre er hjertelig velkommen. 

Musikk. Salg av betasuppe, kaffe, forfriskninger etc. 
Ta turen innom og slapp av i hyggelig lag etter seilasen og lad opp til 
Huftarøy Rundt, som søndag 13. mai arrangeres fra Strøneosen av  

Os Seilforening. 
 
 
 


