
 
 

Besøksadresse: Sarbuvollveien 21, Høvik  
Postadresse: Postboks 539, 1328 Høvik 
Telefon: 67 12 34 72 
E-post: epost@baerumseilforening.no 
WEB: www.baerumseilforening.no 

Støtt Bærum Seilforening når du tipper, send SMS: 
GRASROTANDELEN 979554257 til 2020 eller oppgi 
organisjonsnummeret til din kommisjonær.  Da mottar 
Bærum Seilforening 5% av det du tipper for. 

 

 

Bærum Seilforening inviterer til 

Åpent Dame-NM i Snipe 
 

19-20 august 2017 
 
 

 
 
 
 

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 er mulighet for å låne båt. Det blir base i Bærum SF sine lokaler 

i Bruksveien på Snarøya og seiling på Vassholmbanen.  
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KUNNGJØRING 
 

 
Sted: Bærum Seilforenings (BS) anlegg i Bruksveien 83, 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 2017. 
 
Ansvarsforsikring og lisens: Ansvarsforsikring og gyldig lisens er obligatorisk og 
dokumentasjon kan bli forlangt forevist ved registrering.  
 
Påmelding: Regattaen er åpen for alle damer som er medlem av en seilforening 
tilknyttet NSF eller tilsvarende i hjemlandet. Påmeldingsfristen er fredag 18. august 
2017. Påmelding gjøres på Bærum Seilforenings hjemmesider bseil.no via link i 
terminlisten eller via Seilmagasinets sider seilmagasinet.no.  
 
Startkontingent: kr. 600,- som innbetales ved påmelding senest fredag 18. august 
2017, etteranmeldelse er mulig frem til klokken 10:00 lørdag 19. august. 
 
Tidsprogram 
Registrering og kontroll: Fredag 18.august kl. 18 – 20 og lørdag kl. 09-10 i Klubbhuset 
til BS i Bruksveien 83, Snarøya 
Varselsignal: 
Lørdag 19. august kl. 12:00 
Søndag 20. august kl. 11:00 
Ingen startprosedyre vil bli påbegynt senere enn kl.16 søndag 20. august.  
 
Middag/aftersail: Lørdag 19. august etter seiling. Betaling ved registrering.  
 
Egenerklæring og målebrev: Egenerklæring fremlegges ved registreringen. 
Egenerklæring finnes på regattaens egne sider, link fra terminlisten på Bærum 
Seilforenings hjemmeside.  
 
Teknisk kontroll: Båten kan når som helst under mesterskapet bli kontrollert. 
 
Seilingsbestemmelser: Seilingsbestemmelsen vil senest være tilgjengelige ved 
registrering. 
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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 mannskap. Beste båt med besetning som ikke seiler snipe aktivt 
og beste junior båt premieres også. Det deles også ut en vandrepokal til vinnerne. 
Premieutdeling på BS klubbhuset etter seilaser/protestbehandlinger søndag 20. august. 
 
Bærum Seilforening Regattakontor:  
Klubbhuset til Bærum Seilforening i Bruksveien 83 på Snarøya  
 
Kontakt personer:  
Anette Melsom Myhre Tlf. 98 88 98 89 
Katrina Davis Tlf. 45 67 75 94 
 
 
 
 

Velkommen til Dame NM i Snipe! 
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