
 
 

Han fikk tidlig opplæring i ferdsel på sjøen, både for årer, seil og motor, og ble etter 

hvert lommekjent i Fanafjorden og Korsfjorden. 

 

Da Milde Båtlag i 1962 begynte med årlige juniorregattaer for oselvar var Dag Olav 

akkurat blitt for gammel til å kunne delta, men han kom med i arrangørstaben i stedet. 

Og det var han som i 1963 utarbeidet konseptet for juniorregattaene, slik de ble 

arrangert like frem til år 2000. Dermed var det gjort, Dag Olav fikk i fortsettelsen en 

lang fartstid i Milde Båtlag som regattasjef og arrangør av en rekke regattaer fram 

til i dag. Han var regattasjef da olympisk bane ble tatt i bruk på Milde tidlig på 70 

tallet og han har bl.a. vært regattasjef ved en rekke NM for Oselvar på Milde. I 1994 

og 1995 var han regattasjef for Shetland Race for tur/havseilere. I samarbeid med 

Os Seilforening var han i mange år banesjef/regattasjef for Os Open for tur/hav. Da 

Korsfjordtrimmen for tur/hav kom til, var Dag Olav en av initiativtakerne og han 

tilbrakte mange timer på sjøen alene i «Skrekken», hvor han holdt orden på baner, 

deltagere, tider, passeringer og plasseringer.  

 

Som seiler var Dag Olav bevandret både i Oselvar og i tur/hav seiling. Han var også 

en kar med smarte ideer, så som bl.a. «jollevaskeren». Og Milde Båtlags 

havneanlegg har fått nyte godt av hans kapasitet som kyndig vaktmester innen 

praktisk vedlikehold etc. 

 

Dag Olav var en ildsjel som hadde hjertet sitt i Milde Båtlag. Han hadde en finger 

med i veldig mye av det som forgikk av både små og store begivenheter på og rundt 

Milde. Han vil bli veldig savnet.  

Vi lyser fred over Dag Olavs minne. 

 

Helge Holmbek 

     Leder 

  Milde Båtlag 

Dag Olav Drange 

til minne 
 

Det var med stor sorg vi lørdag den 21. mai 

mottok beskjeden om at Dag Olav Drange 

måtte gi tapt for kreften og døde tidlig om 

morgenen. 
 

Dag Olav var en sjøens mann, født i 1943 

og oppvokst i Mildevågen, som del av 

seilerfamilien Drange, hvor både far og 

farbror hadde kjente regatta oselvere. 


