
 
Milde Båtlag 
 
 
 
 

MILDESKVETTEN  2008 
 

TUR / HAVSEILERE 
KNARR 

 
Lørdag 24. mai, kl. 12.00 

 

INNBYDELSE 
 

 
 
Milde Båtlag har gleden av å innby tur- og havseilere til seilas i Korsfjorden. I tillegg inviteres også Knarr-
klassen til å delta som entypeklasse i regattaen.  
 
Mildeskvetten avholdes lørdag 24. mai, med varselsignal for første startende klasse(r) kl. 11.55. 
 
Det seiles en seilas på faste merker med start og innkomst over utlagt start/mållinje i farvannet syd for 
Herøy i Fanafjorden.  
 
MANNSKAPSPREMIERING 
Det blir mannskapspremiering til 1/3 av antall deltakende båter i hver klasse. 
 
HORDACUP 
Seilasen for LYS-klassene i ”Mildeskvetten” inngår i HSK HordaCup 2008 for tur- og havseilere. 



REGLER 
Det seiles etter kappseilingsreglene 2005-2008, ORC Sikkerhetsbestemmelser for tur og havseilaser OSR 
2008 – norsk kategori 6, samt seilingsbestemmelsene. For LYS-klasser gjelder de norske LYS-reglene – 
NORLYS klasseregler 2008. For Knarr gjelder klassevedtekter for Knarr. 
Regattaen er klassifisert som et stevne i kategori C. 
 
KLASSEINNDELING 
Det inviteres til seilas i følgende klasser:  

LYS - uten spinnaker 
LYS - Doublehanded (med båtens høyeste lystall og 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.  
 
RESPITT SYSTEM 
Når respittsystemet LYS benyttes beregnes korrigert tid etter metoden "Tid på tid". 
 
PÅMELDING sendes til :  MILDE BÅTLAG 
     SKIPENESV. 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".  
 
PÅMELDINGSFRIST er innen TIRSDAG 20. MAI 2008. 
Etteranmelding mottas innen fredag 23. mai kl. 21.00. 
 
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. Båt som ikke er riktig 
påmeldt og ikke har betalt sin påmelding i riktig tid, er ikke startberettiget. Dersom en slik båt, uansett av 
hvilken grunn, likevel starter blir den diskvalifisert uten høring. Dette endrer RRS 63.1 og Appendiks A.  
 
PREMIEUTDELING 
Tid og sted for premieutdeling vil bli kunngjort senere. 
For eventuelle pokaler henvises til MB’s hjemmeside, se Regattaer – Mildeskvetten. 
 
LØPET SOM SKAL SEILES 
Det er utarbeidet flere løpsalternativ for seilas i farvannet Fanafjorden - Korsfjorden - Lysefjorden. 
Varierende løpslengder fra 14 til 18 n.mil.  
 
Seilasen vil bli avblåst kl. 19:00.  
 
INFORMASJON TIL DELTAKERNE 
All informasjon vedrørende seilasen, så som innbydelse, seilingsbestemmelser, kart med 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, seilingsbestemmelser og kart med løpsbeskrivelse på 
regattakontoret.  
 
Regattakontoret er åpent til følgende tider :   
 
 Fredag   23. mai kl. 19.00 - 21.00 
 Lørdag   24. mai kl. 09.30 - 12.00 

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 "   2008 
 
 
 

www.mildebatlag.org 
 
 
 
 
 

 


