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Kjølbåter:  Knarr og Oselvar   
 

 

 

INNBYDELSE OG KUNNGJØRING 
 
 



Milde Båtlag har gleden av å innby kjølbåtklasser til SOMMERREGATTA på 

Fanafjorden og Korsfjorden lørdag 11. og søndag 12. juni 2016. 
 
Følgende kjølbåtklasser kan delta: Knarr og Oselvar  
 
Seilastidspunkt: 
 

Knarr  kl. 12.00  hver dag.  Løp fra Mildeskjæret. 

Oselvar kl. 12.00  lørdag.  Baneseilas. 
 kl. 12.00  søndag.  Løp fra Mildeskjæret 
 

 

 

KUNNGJØRING 

 
1. REGLER 

1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene 2013 - 
2016.  

1.2 Sandinavisk Seilforbunds forskrift vedr. regel 30.2 og 30.3, kun ved baneseilas. 
1.3 Regattaens kunngjøring og seilingsbestemmelser.  
1.4 Aktuelle klassevedtekter.  
1.5 Regattaen er klassifisert som et stevne av kategori A (ISAF Adverticing Code). 

 

2. STED FOR KAPPSEILASENE 

2.1 Knarr   

Knarr klassen seiler begge dager ”MB Knarr Maraton” med en seilas hver dag på 
faste merker ut i Korsfjorden, med start og innkomst ved Mildeskjæret. 

 

Dette har sin begrunnelse i at MB samme helg også arrangerer MB-Jollen, inkludert 
Snipe, lørdag. Snipe og Laser klasser vil, sammen med oselvar klassene, seile på egen 
bane i ytre Fanafjorden/Korsfjorden lørdag, mens  MB-jollens øvrige klasser seiler på to 
baner inne i Fanafjorden. Da har MB dessverre ikke kapasitet til å la knarrene seile 
baneseilas på enda en bane ute i Korsfjorden.  
 
I stedet tilbys knarrene ”maraton seilas” ut i Korsfjorden i farvannet mellom Blia, 
Kyrholmen og Børnestangen/Lerøyosen, men med start og innkomst ved Mildeskjæret. 
Løpet vil bli lagt slik at man da mest mulig skal unngå konflikt med MB-Jolle banene. Vi 
håper likevel at Knarr klassen vil finne det interessant å få to skikkelige langbaneturer i 
Korsfjorden, hvor den utseilte tid kan bli fra 2 til 4 timer. 

 
2.2 Oselvar  

Oselvar klassene seiler lørdag på bane i ytre Fanafjorden. Det seiles på samme bane 
som for Snipe og Laser i MB-Jollen. Søndag seiler oselverne på faste merker inne i 
Fanafjorden, med start og mål ved Mildeskjæret. Inntil 3 seilaser lørdag og 2 seilaser 
søndag. 

 

3. PÅMELDING 

3.1 Påmelding gjøres til Milde Båtlag via internett www.mildebatlag.org (klikk på 
Påmelding). 

 
Skriftlig påmelding kan også sendes via e-post til  regatta@mildebatlag.org   

eller til følgende adresse: Milde Båtlag, Skibenesveien 12, 5259 Hjellestad. 
 

http://www.mildebatlag.org/
mailto:regatta@mildebatlag.org


3.2 Påmeldingsfrist  

Påmeldingsfrist innen torsdag 9. juni  kl. 24.00.  
 

4. STARTKONTINGENT 

Startkontingent kr. 300,- for alle klasser.  

Etteranmelding mottas helt frem til søndag 12. juni kl. 11.00. Det betales da full 
startkontingent pluss kr. 100,- i etteranmeldingsgebyr. 

NB! Påmelding er ikke gyldig før startkontingent er betalt.  
 

Startkontingent betales til Milde Båtlags bankgiro 3411.18.03007, eller betales 
kontant ved fremmøte på Milde Båtlags regattakontor i Mildenøstet. Ved betaling via 
nettbank skal opplysning om seilnummer og rormann følge transaksjonen. 

 

5.  TIDSPROGRAM 

5.1 Registrering: Båter som har rett til å delta skal registreres hos den organiserende 
myndighet på regattakontoret i Mildenøstet til følgende tider: 

Fredag 10. juni, kl. 18.00 - 20.00 eller  

Lørdag 11. juni, kl. 09.00 - kl. 11.30.  

Søndag 12. juni, kl. 09.00 - kl. 11.30  –  Gjelder etteranmeldte båter i både  
 Knarr og Oselvar. 

 
5.2 Antall seilaser:  

I Knarr seiles maksimum 2 seilaser, en seilas hver dag, hvor begge seilaser er 
tellende. 
I Oselvar seiles maksimum 5 seilaser, hvor dårligste poeng kan strykes når flere enn 
3 seilaser er avviklet. 
 

5.3 Tid for varselsignal for første seilas vil være: 

For Oselvar kl. 12.00. 

For Knarr kl. 12.00. 
 
Søndag blir det for Oselvar ikke gitt noe varselsignal etter kl.15.00. 

Søndag blir det for Knarrr ikke gitt noe varselsignal etter kl.14.00. 
 

6. PREMIER OG POKALER 

6.1 Premiering  

Det blir mannskapspremiering til 1/3 av de deltakende båter i hver klasse basert på 
sammenlagt poengsum.  
 
I Knarr klassen seiles 2 seilaser (en hver dag) og begge teller med i 
poengsammendraget. I Oselvar klassene seiles maksimum 5 seilaser. Ved mer enn 3 
seilte seilaser kan dårligste poeng strykes. 
 

6.2 Pokaler  

Det seiles om følgende MB-pokaler: 

- "KNARRPOKALEN" av 2016  – Knarrklassen (alle seilaser teller) 
- "SELØYPOKALEN" av 2012  – Oselvar spriseil (alle seilaser teller) 

Oversikt over pokalstatus etter sesongen 2015 finnes på følgende internett side: 
www.mildebatlag.org/pokaler.php . 

http://www.mildebatlag.org/pokaler.php


 
7. REGATTAKONTOR 
 

Regattakontoret, som er i 2. etg. i Mildenøstet, vil være åpent til følgende tider: 
 
Fredag 10. juni:  kl. 18.00 - 20.00 

Lørdag 11. juni:  kl. 09.00 - 11.30 og etter dagens seilaser til 1 time etter  
  protestfristens utløp. 

Søndag 12. juni:  kl. 09.00 - 11.30 og etter dagens seilaser til 1 time etter  
  protestfristens utløp. 

 

 

 

Velkommen til Milde og 

Sommerregatta  

på Fanafjorden og Korsfjorden 

 

 

 

 

 

 

 
NB! I tillegg til Sommerregatta for Knarr og Oselvar arrangerer Milde Båtlag lørdag den 

11. juni også MB-Jollen for joller. 
 
Vi oppfordrer alle til å vise hensyn overfor båter i andre klasser. 
 
 

Sommerregatta    www.mildebatlag.org/sommerregatta-2016.html     

MB-jollen     www.mildebatlag.org/mbjollen-2016.html  

 
 

http://www.mildebatlag.org/sommerregatta-2016.html
http://www.mildebatlag.org/mbjollen-2016.html

