Bærum Seilforening inviterer til
Åpent dame NM i Snipe
20 - 21. August 2016

Dame NM er åpent for alle jenter som liker å seile og er ment å samle jenter
fra alle klasser. Alle er velkomne til å være med enten de har mye eller lite
erfaring. Det blir base i Bærum SF sine lokaler i Bruksveien på Snarøya og
seiling på Vassholmbanen.

Bærum Seilforening

KUNNGJØRING
Sted:

Bærum Seilforenings (BS) anlegg i Bruksveien 83
1367 Snarøya.

Regler:

Regattaen vil være underlagt reglene slik de er
definert i Kappseilingsreglene, NSF’s regler for
NM, SCIRAs Klasseregler for måling og
seilingsbestemmelsene for dette Norges
mesterskapet. Gyldig lisens for 2016

Påmelding:
Regattaen er åpen for alle damer som er medlem
av en seilforening tilknyttet NSF eller
tilsvarende i hjemlandet.
Påmeldingsfristen er fredag 19. august 2016.
Påmelding gjøres på Bærum Seilforenings
hjemmesider Bærum Seilforening via link i
Termilisten til regattaens egne sider, eller via
Seilmagasinet’s sider seilmagasinet.no.
Gebyr:

Startkontingenten er kr. 600,- kroner som
innbetales ved påmelding senest fredag 19.
august 2016, etteranmeldelse er mulig frem til
klokken 10:00 lørdag 20 august og da er prisen
700,- kroner.

Tidsprogram:
Registrering og kontroll:
Fredag 19.august kl 18 – 20 i Klubbhus til BS i
Bruksveien 83 på Snarøya (for tilreisende kan
det avtales andre tider).
Varselsignal:
Lørdag 20. august kl. 13:00
Søndag 21 august kl. 11:00
Ingen startprosedyre vil bli påbegynt senere enn
kl.17:00 søndag 21 august

Bærum Seilforening

Premieutdeling på BS klubbhus hurtigst mulig
etter seilaser/protestbehandlinger søndag 21
august
Egenerklæring og målebrev:
Egenerklæring fremlegges ved registreringen.
Egenerklæring finnes på regattaens egne sider,
link fra teriminlisten på Bærum Seilforenings
hjemmeside.
Teknisk kontroll:
Båten kan når som helst under mesterskapet bli
kontrollert.
Seilingsbestemmelsene:
Seilingsbestemmelsen vil senest være
tilgjengelige ved registrering.
Baner:

Det seiles på utlagte merker på Vassholmbanen i
Indre Oslofjord alternativ bane er syd for
Gåsøya.

Seilaser: Det vil bli maksimalt 8 seilaser, ved 5 eller
flere strykes 1 seilas. 4 kappseilaser må
fullføres for at det skal være et gyldig NM.
Premiering:
Det er NSF’s medaljer til de 3 beste norske
lagene og 1/3 dels premiering til beste
rorkvinne og mannsakap .
Beste båt med besetning som ikke seiler snipe
aktivt og beste junior båt premieres også.
Det deles også ut en vandrepokal til vinnerne.
Ansvarsforsikring og lisens:
Ansvarsforsikring og gyldig lisens er
obligatorisk og dokumentasjon kan bli forlangt
forevist ved registrering.
Bærum Seilforening

Regattakontor:
Klubbhuset til Bærum Seilforening i
Bruksveien 83 på Snarøya
Tlf. 99 35 83 96

Organiserende Myndighet:
Bærum Seilforening
Bruksveien 83, 1367 Snarøya
Tlf. 99 35 83 96
E-mail: regatta@bseil.no
Kontakt personer:

Espen Kuhle
Erik Lia,

Tlf: 99 35 83 96
Tlf: 90 19 70 25

For generell informasjon om NM, leie av båt og
overnatting, se siste side i denne invitasjonen.

Velkommen til Dame NM i Snipe!
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Dame NM 2016 - GENERELL INFORMASJON
Dette er ikke en del av Kunngjøringen.
SPEED CLINIC:
Det vil bli arrangert en Speed clinic før Dame
NM med en profilert snipeseiler som trener.
Tid: Mandag 09 & 15 august kl 18:00
Sted: Bærum Seilforenings anlegg i Bruksveien på
Snarøya.
Pris: Gratis.
Påmelding: til Anette Melsom Myhre på mail:
anettemelsommyhre@hotmail.com
Det tas forbehold om minimum 3 påmeldt båter for
gjennomføring av speed clinic.

NM MIDDAG:
Alle seilere og arrangører inviteres til NM
middag i BS’ klubbhus i Bruksveien lørdag 31.
august etter seilasene – ca. kl. 17. Kostnad
100,00 NOK påmelding ved regattapåmelding,
betaling ved registrering

LEIE AV BÅT og mer informasjon:
For leie av båt, hjelp med å finne mannskap
eller rorkvinne og mer informasjon ta kontakt
med:
SnipA ved Ellen Høegh: e-mail: ehoegh@online.no
mob: 920 25 680
Eller SCIRA (Snipe klasseklubben):
Bærum Seilforening

Birger Jansen e-mail: bigga@snipe.no mob: 977 49
977

Har du ikke egen båt, mangler mannskap eller rorkvinne
ta kontakt med Birger Jansen i SCIRA (977 49 977) eller
Ellen Høegh i SnipA
(920 25 680).
For mer informasjon om Snipe miljøet og trimming av
Snipen se www.snipe.no
For klassereglene se www.snipe.org

OVERNATTING:
Bærum Seilforening kan tilby enkel overnatting
på Ytre Vassholmen, for reservasjon send en mail
til espenkuhle@gmail.com
Hoteller i nærheten er :
Radisson SAS Park Hotel, Lysaker.
Tlf. 67 82 30 00.
Hjemmeside: http://park.lysaker.radissonsas.com
Scandic Hotel Fornebu
Tlf. 21 05 70 00
Hjemmeside : www.scandichotels.no

Our Ultimate Goal:

SERIOUS SAILING - SERIOUS FUN
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