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Milde Båtlag  

inviterer til  

MILDETRIMMEN 2022 med innlagt KLUBBMESTERSKAP 2022 

 for Tur & Havseilere: 

Mildetrimmen: Annen hver tirsdag kl. 18.30  
på Fanafjorden/Korsfjorden. 

TTrreenniinnggsssseeiillaasseerr  --  sseerriieesseeiillaass  --  ffoorr  MMiillddee  BBååttllaaggss  ttuurr--  oogg  hhaavvsseeiilleerree..  
 
 

Tirsdag 13. september, kl. 18.30, på Fanafjorden, 
gjelder dagens seilaser også som Klubbmesterskap for Tur/Hav 2022. 

 
 
 

KLASSER 

Tur & Havseiler båter inviteres til å delta i følgende klasser: 

NOR Rating med spinnaker   (inkl. NOR Rating shorthand.) 

NOR Rating uten spinnaker 

Turklasse 

 

DATO FOR SEILASENE 

26. april Ikke seiling, men rigging, klargjøring, egentrening. 

03. mai Inntil 2 seilaser 

onsdag 18. mai Inntil 2 seilaser 

31. mai Inntil 2 seilaser 

14. juni 1 seilas, langbane 

16. august 1 seilas, langbane 

30. august Inntil 2 seilaser 

13. september Inntil 2 seilaser – Inngår i Mildetrimmen, men 
 gjelder også som Klubbmesterskap for Tur/Hav 2022. 

 

Dagens første varselsignal kl. 18.25 . 

 
  
Opprinnlig var tirsdag 26. april avsatt til å være første tirsdag for seiling i Mildetrimmen serien. 
Men med båtutsett på Milde for Tur/Hav-seilerne lørdag 23. april ble det for kort tid, frem til 
tirsdag 26. april, til at alle båtene kunne få satt opp sin storseilmast før Mildetrimmen startet.  
Derfor starter seilingene i Mildetrimmen 2022 en uke senere på tirsdag 3. mai. 

 
 



1. REGLER 

1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene (2021-2024).   

1.2 Regattaens kunngjøring (NoR) og seilingsbestemmelser (SI) for stevnet gjelder. Ved 
motsetninger mellom NoR og SI, vil seilingsbestemmelsene gjelde. 

1.3 NOR Rating klasseregler 2022 gjelder for alle Rating klasser.  

 Båter i TUR-klasse deltar i egen klasse, uten rating, og uten beregning av korrigert tid eller 
rangering. 

1.4 Gjeldende sikkerhetsforskrift :   
 NOR Rating – Enkel sikkerhetsforskrift for kappseiling i dagslys og i skjermede farvann. 

Norsk utgave av Offshore Special Regulations (OSR) Appendiks B. 
 Tilgjengelig på nett: https://www.norrating.org/index.php/documenter . 

1.5 Med hensyn til reklame er regattaen klassifisert som et stevne i kategori  C.2.  
 World Sailing Regulation 20, APPENDIX 1 – ADVERTISING CODE. 

Internett lenke:   http://www.sailing.org/documents/regulations/regulations.php (rull ned på 
siden og klikk på 2022 Avertising Code) . 

 

2. BANE 

Det seiles på bane i Fanafjorden utenfor Milde, eller på faste merker med start og innkomst ved 
Mildeskjæret og seilas ut i Korsfjorden. Se seilingsbestemmelsene. 
 
 

3. PÅMELDING OG STARTKONTINGENT 

Påmelding til, og betaling av startkontingent, for Mildetrimmen 2022 med innlagt 
Klubbmesterskap for Tur/Hav 2022, skal gjøres på en av følgende måter : 

 
   3.1  PÅMELDING 

UTE AV DRIFT   -   MB regatta-epost 

MB’s regatta epostadresse regatta@mildebatlag.org eller påmelding via Milde 
Båtlags elektroniske påmeldingsskjema, er for tiden midlertidig ute av drift. 

 

Alternativ påmeldings metode 

Derfor er dette foreløpig eneste mulighet for å melde på båt til MILDETRIMMEN :  

1. Møt på regattakontoret i Mildenøstet innen 60 - 30 minutter før kl. 18:30 
(dagens første seilas) og meld på båten ved første gangs deltakelse. 

 

Lever skriftlig påmelding hvor følgende opplysninger, som et minimum, skal 
være med: 

Regatta navn, Klasse, Seil-nr., Båttype, NOR Rating tall, Rormann, mobil. nr., 
epost adresse. Øvrige opplysninger om båt og rormann hentes h.h.v. fra NOR Rating 
og Milde Båtlags medlemsregister, eller suppleres av rormannen.   

 
2. Eventuelt send e-post til kjell-tot@hotmail.com  . 

 

 
En båt som påmeldes til Mildetrimmen 2022, vil automatisk også være påmeldt til 
Klubbmesterskap for Tur/Hav 2022.  

  
 
 
 



  3.2  BETALING AV STARTKONTINGENT 
 

Rutiner for betaling av startkontingent er ikke klargjort enda.  

Melding om størrelse på startkontingent og innkreving kommer når alt er klart. 

Men inntil videre:   SEIL FØRST ,   BETAL SIDEN.  

  
  
  
4. PREMIEUTDELING 

Dag og klokkeslett for premieutdeling kunngjøres senere.  
  
Det planlegges å avholde felles premieutdeling for:  

Mildetrimmen, Jolle-trimmen (Snipe, Feva, Laser, Optimist etc.), Oselvar-trimmen,  
Klubbmesterskap Tur/Hav, Klubbmesterskap Joller og Klubbmesterskap Oselvar.  
 
 

5. INFORMASJON 

For nærmere informasjon om arrangementet kontakt: Stein Olav Drange, mobil 911 83 881 . 

Se forøvrig: www.mildebatlag.org   klikk på Regattaer . 


