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Nasjonalt Klassemesterskap 2006 
og Austevoll Regatta 

Oselvar Spriseil 

på Møgsterfjorden / Hundvågosen 
 
 
 
NM 2005 var foreløpig det siste gyldige norgesmesterskap i 
Oselvar. Norgesmester ble 13 ”Carmencita” seilt av Olav H. 
Østervold, Christian Østervold og Ingmar Taranger, Austevoll 
Seilforening. Men i norgesmesterskapet, som inngikk i Stor-NM 
2005, deltok bare 14 båter i Oselvar-klassen. Dermed mistet 
klassen sin NM-status for 2006.  
 
For å gjenvinne NM-status for oselvarklassen til 2007 må  
klassen i 2006 seile nasjonalt klassemesterskap med minst 20 
deltagende båter. Ifølge Norges Seilforbunds NM-regler skal et 
nasjonalt klassemesterskap arrangeres etter samme mal som 
et ordinært NM, d.v.s. bl.a. med autorisert regattasjef.  



For 2006 har Austevoll Seilforening sagt seg villig til å stå som 
arrangør av Nasjonalt Klassemesterskap for Oselvar, i  
samarbeid med Oselvarklubben. Samtidig ønsker Austevoll 
Seilforening å la dette mesterskapet inngå i foreningens  
vanlige Austevoll Regatta, for derved å kunne slå to fluer i en 
smekk. Mesterskapet er lagt til siste helg i juli måned, som i år 
inneholder 5 fullstendige helger.  
 
Siste helg i juli (tilsvarer egentlig første helg i august) er eneste 
helg i høstdelen av sesongen som ikke medfører stevne-
kollisjon med andre populære regattaer i Hordaland eller  
Rogaland, og som ikke kolliderer med fiskerimessen i Trond-
heim. Det nasjonale klassemesterskapet i oselvar 2006 er lagt 
til Austevoll fordi det er her det store flertall av spriseilriggede 
regatta oselvere befinner seg, noe som gir håp om at minste-
kravet til 20 deltagende båter skal kunne la seg oppfylle. Men 
det er likevel nødvendig at båter fra alle ”oselvarforeninger” 
stiller opp og deltar. 
 
Så for 2006:   Ta ferie fra begynnelsen av juli og avslutt 
med å seile Nasjonalt Klassemesterskap i oselvar i  
Austevoll den 29. og 30. juli. Oselvarklubben har bestilt godt 
vær og fin seilbris. Sett båten ut og still opp, slik at vi fortsatt 
kan få seile NM i oselvar !!! 
 
Nærmere informasjon og innbydelse til arrangementet vil bli 
sendt ut senere i år. 
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