
Heftige forhold for Snipeseilerene på Fanafjorden. 

De siste 5 årene har Milde Båtlag arrangert jolle- og Oselvar trimm på Fanafjorden om mandags 

kveldene. Dette er en serie på ca. 30 enkelt seilaser fordelt på vår og høst. Det seiles 2 til 4 seilaser 

hver kveld avhengig av værforholdene. 

Det seiles normalt på Pølsebane. For nærmere informasjon se «Jolle og Oselvar trimmen» på Milde 

Båtlag sine hjemmesider www.mildebatalg.org  

Arrangementet er åpent for seilere i alle jolleklasser, men det er Snipeseilerne som har vært de 

ivrigste deltakerne så langt. De siste par årene har det til sammen deltatt over 40 seilere på en eller 

flere av seilasene. 

Vi ønsker andre jolle klasser velkommen til å være med dersom de ønsker det. Føreste start går kl. 

18.45 og det seiles fortløpende flere seilaser så langt vær- og vind forholdene tillater det. 

For å minske avstanden mellom de beste og de dårligste seilerne i feltet, har vi forsøkt å få til en 

spredning av seilerne. Slik at de dyktigste seilerne gjerne går om bord i båten til en av de svakere 

seilerne. Da får vi en del opplæring av da svakeste seilerne også. Noe som gir et tettere felt. 

For å oppfordre seilerne til å være med på dette, har vi individuell rangering av hver enkelt seiler og 

ikke av båt eller båt-mannskapene slik som er vanlig i andre serie seilaser. For Snipe seilerne tildeles 

det derfor 1 ste. Plass både til rormann og mannskap. Og rangeringen regnes ut fra det. 

De to siste mandag kveldene har det vært godt oppmøte blant Snipeseilerne. Med henholdsvis 12 og 

11 båter på sjøen. Så langt har 30 seilere vært med disse to kveldene. 

Mandag 23/6 var det rimelig heftige forhold i Fanafjorden. Noe som førte til både kullseilinger og 

mindre andre typer havarier. Se for øvrig bilder fra seilasen 23/6. 

Gunnar Milde 

 

         

Friske tak på Fanafjorden…  

http://www.mildebatalg.org/


             

 

       



 

 

 

       

 

 

         



         

 

 

                     

Og til slutt så gikk det som det måtte gå…… 


