OSELVARKLUBBEN
Stiftet som BHSS 27. august 1945

Bergen 10. februar 2017

OSELVARSEILING
2017

«Spretten» fullfører i 4. seilas under NM Oselvar lørdag 13. august 2016.
Foto: Torbjørn Meland.

Terminliste og annen informasjon for
oselvarseilerne i sesongen 2017.

OSELVARSESONGEN 2017
Sesongen 2017 for de kappseilende oselverne starter den 17. og 18. juni med
sommerregatta på Milde og avsluttes søndag 10. september med "Lerøy Rundt" på
Hjellestad. I tillegg kommer eventuelle lokale treningsseilaser både tidligere og senere i
sesongen, samt eventuelle klubbmesterskap.

OSELVAR KALENDAR 2017 for oselvaraktiviteter (fra bl.a. HSK Terminliste 2017):
19. februar
kl. 11.00

OSELVARDAG

BERGENS
SJØFARTSMUSEUM

22. mars,
kl. 18.30

Årsmøte i Oselvarklubben 2016

Oselvarnaustet, Osøyro Oselvarklubben

22. mai – 11. sep.
Mandager
kl. 18.45 .

Oselvartrimmen

Milde Båtlag

Oselvar klasser

17. - 18. juni

Sommerregatta

Milde Båtlag

Oselvar klasser

R

24. - 25. juni

Sommerregatta

Båtlaget Njord/Tysnes

Oselvar klasser

R

31. juli – 4. aug

Siglarveko

Båtlaget Njord/Tysnes

Oselvar

5. - 6. august

Sommerregatta

Austevoll Seilforening

Oselvar

R

12. - 13. aug.

NM OSELVAR

Austevoll Seilforening

Oselvar Spriseil

R

10. sept.

Lerøy Rundt

Hjellestad Seilforening

Oselvar klasser

11. sep. kl. 18.45

Klubbmesterskap

Milde Båtlag

Oselvar klasser

Oselvar utstilling etc.

Med forbehold om senere endringer.

Regattaer som er markert med en R i kolonnen til høyre, teller med i Oselvarklubbens
Rankingpokaler for sesongen 2017. Det seiles om egne rankingpokaler i følgende
oselvar klasser: Spriseil, L - 8m2, K - 10m2, E - 15 m2 og B - 20 m2.
Forøvrig vises til terminliste 2017 for Hordaland Seilkrets, som finnes på HSKs
hjemmeside på internett www.hordaland-seilkrets.no.

Falne Seileres Pokal
I 2017 seiles det om pokalen søndag 6. august, ved Austevoll Seilforening sin
Sommerregatta. Det avgjøres ved loddtrekning om største eller minste forsprang i
oselvarklassene skal gjelde.
Vinneren får napp i den evigvarende Falne Seileres Pokal av 1946 og får tildelt
miniatyrpokal til odel og eie.

OSELVARKLUBBEN og Bergens Sjøfartsmuseum inviterer til Oselvardag !
Kanskje har du en oselver i naustet som ikke har vært på sjøen på flere år? Denne dagen vil vi gi
inspirasjon og informasjon til alle som er interessert i Oselvaren!
Vi viser frem noen oppussingsobjekter, og under kyndig veiledning ser vi på noen vanlige
problemstillinger knyttet til arbeidet, som f.eks. fjerning av gammel smøring, bytte av søm og
reparasjon av bordsprekker. Det blir demonstrasjoner av, og mulighet for å prøve, ulike teknikker
og verktøy. Videre blir det tips til opprigging for de som vil seile, denne gangen i museets atriumsdam! Vi rigger opp en færing med tur-rigg i naturfibre og en med regattarigg og mer nymotens
tauverk.
Kjell Magnus Økland holder foredrag om Oselvaren, og selvsagt blir det mulighet til å kjøpe boken
om Oselvaren denne dagen. Film. Kafé.
For Oselvar-interesserte er dette en gylden anledning til å knytte kontakter med ulike, likesinnede
aktører, og få oppdatert info om alt som skjer på denne fronten i 2017, f.eks. regattaer,
båtstemner, roturer, kurs etc.).
Velkommen!
For 43 år siden, den 18. februar 1974, ble Bergen og Hordaland Seilersamband (BHSS)
omdannet til OSELVARKLUBBEN, klasseklubb for de kappseilende oselverne. Dette vil også bli
markert ved dette arrangementet.
Program:
11:00

Dørene åpnes

11:15

Åpning ved Oselvarklubben

11:00 – 15:00 Utstilling
Ca. 14:00

Auditoriet:
Foredrag om oselvaren og oselvarboken.
Utdeling av Oselvarklubbens hederstegn og æresbevisninger til fortjente
personer.

15:00

Utstilling slutt.

OSELVARKLUBBEN
ÅRSMØTE 2016

Onsdag 22. mars 2017, kl. 18.30
avholdes Årsmøte 2016 i Oselvarklubben.

Årsmøtet er åpent for medlemmer i Oselvarklubben.
Forslag fra medlemmene til saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i
hende slik:
Innen 22.02.2017 kl. 20.00 - Saker som omhandler endringer i Klassevedtektene.
Innen 01.03.2017 kl. 20.00 - Øvrige saker.
Forslag til saker sendes til Oselvarklubbens leder, Finn Totland, på e-post til
Finn.Totland@gmail.com .
Oselvarklubben er i dialog med Oselvarlaget med formål å få avholde årsmøtet i
Oselvarnaustet på Osøyro. Utsendelse av innkalling til årsmøtet, med sakspapirer, vil
finne sted i begynnelsen av mars måned.
Vel møtt.

NM OSELVAR 2017
12. – 13. august
Austevoll Seilforening

Austevoll båtene 13 «Carmencita», 140 «Margrethe» og 91 «Stolmaren» ønsker
oselvarseilerne velkommen til NM Oselvar 2017.

Austevoll Seilforening ønsker velkommen til NM Oselvar 2017 i Austevoll med seiling
på Hundvågosen nord for Storebø.
Markér NM-datoen i din kalender og still opp med båt og mannskap. Det kreves minst
20 deltakende båter før en norgesmester kan utropes og medaljer utdeles, slik at vi
fortsatt kan holde NM Oselvar i god hevd. Så kom og bli med og ha en gøy NM-helg
på Storebø. For gyldig NM kreves bl.a. at deltakerne i NM representerer minst 3
seilforeninger og 2 seilkretser.
Viktig: Informasjon om NM Oselvar 2017 finner du her:
https://www.facebook.com/Austevoll.Seilforening
Hos NSF finner du bl.a. informasjon om krav til personlig seilerlisens ved deltakelse i
NM. Sjekk NSF hjemmeside: www.seiling.no .

Følg med på hjemmesidene til arrangørene av de forskjellige oselvararrangementene i sesongen.
Regattaarrangører:
Austevoll Seilforening

https://www.facebook.com/Austevoll.Seilforening

Bergens Seilforening

www.bergens-seilforening.no

Hjellestad Seilforening

www.hjs.no

Milde Båtlag

www.mildebatlag.org

RAN Seilforening

www.ranseil.no

Båtlaget Njord/Tysnes

www.sigling.no

Siglarveko

https://www.deltager.no/siglarveko2017

Andre nyttige hjemmesider på internett vedrørende oselvar finner du her:
Oselvarlaget

www.oselvarlaget.no

Oselvarverkstaden

www.oselvarverkstaden.no

Oselvarklubben på internett:
www.oselvar.no
www.mildebatlag.org/oselvarklubben/ (Oselvar service)

Styret i Oselvarklubben ønsker alle oselvarseilere og oselvarinteresserte god bør og fin
seilas i 2017.

Styret
Oselvarklubben

