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Invitasjon til SeaSea Doublehanded Serie Oslofjord  2018 

Bærum Seilforening inviterer alle seilere til doublehanded serieregatta  

mandag 28. mai,   
mandag 18. juni,  
mandag 13. August,  
mandag 27 august og  
mandag 10. september 2018 kl. 18.  

Målgang 13. august blir ved Vassholmene, og alle deltagere inviteres til Ytre Vassholmen for en 
hyggelig sammenkomst etter seilasen.   

Serien er åpen for alle seilere som oppfyller kravene i Seilingsbestemmelsene pkt. 2. 

Det er kun mulig å seile doublehanded. 

Påmelding, informasjon og resultater finnes på regattaens sider på Sail Race System: 
https://www.sailracesystem.no/regatta?regatta=2980 

Påmeldingsfristen er fredag 25. mai. Etteranmelding vil være mulig til andre og senere seilaser, 
senest fredagen før seilasen. 

Klasseinndeling 
Klasseinndeling 2018 er gjort etter NOR Rating og blir: 

Klasse D, NOR Rating = 0,9600 og høyere 
Klasse F, NOR Rating = 0,9599 og lavere 

Baneområde og start: 
Starten er lagt utenfor Høyerholmen eller i Middagsbukta. Det er fire alternative banevalg. 
Kappseilasene startes i følge Kappseilingsreglene regel 26. For mer presis beskrivelse vises til 
Seilingsbestemmelsene. 

Banen vil maksimalt være ca. 9 nautiske mil. Første varselsignal gis kl. 18.  

Beskjeder til deltagerne 
Serieseilasen offisielle oppslagstavle vil være på regattaens hjemmeside på SRS under menypunktet 
«Oppslagstavle». 
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Påmeldingsavgifter 
Startkontingenten, kr 600 må betales samtidig med påmeldingen.  
Eventuelle problemer med betalingen må tas opp med en av kontaktpersonene nedenfor. Båter som 
ønsker å delta på enkeltseilas, kan melde seg på og betale kr 150 per seilas 

Premieutdeling vil bli på seilerfesten på klubbhuset 19. 9. ca. kl. 21. 

Kontaktpersoner: 

Bjørn Vadholm Mobil: (+47) 915 46 098 (komitébåten) 
Harald Walder Mobil: (+47) 928 37 913 
Arne Sørlie Mobil: (+47) 930 49 361 


