
Melding til medlemmer i Milde båtlag fra styret 02.04.2020 

Først og fremst håper vi at alle medlemmer i Milde Båtlag har det bra i disse korona-tider!  

Styret i Milde båtlag følger kontinuerlig med på korona-situasjonen, og følger retningslinjene fra Norges 

Idrettsforbund når det gjelder de sportslige aktivitetene. Det betyr at det er usikkert når vi kan starte opp 

seilaktivitetene.  

Vi planlegger fortsatt båtutsettet lørdag 18. april, men dette kan bli endret basert på myndighetenes råd. 

Følg med på nettsidene for oppdatert informasjon.   

Grunnet den spesielle situasjonen og hensynet til myndighetenes krav, har styret i båtlaget 

iverksatt følgende strakstiltak: 

• All ferdsel og aktivitet i havnen skal foregå i tråd med myndighetenes bestemmelser og 

anmodninger for å begrense spredning av koronasmitte. 

• Følg Folkehelseinstituttets anvisninger om ekstra god håndhygiene. 

• Hold god avstand til hverandre – minimum 2 meter. 

• Dersom noen av medlemmene er/kommer i karantene, skal opphold i havnen unngås. 

• Mildenøstet er stengt for vanlig bruk inntil videre. Unntatt fra stengningen er Egil Bortne og 

den eller de han kaller på for arbeid med/i nøstet. Dersom det skal utføres dugnad som krever 

tilgang til verktøy skal dette avklares med Egil Bortne eller Geir Einarsen i forkant av 

dugnaden. 

• Vi ser at tiltakene gir noen begrensninger i tiden framover, men håper alle har respekt for 

retningslinjene. 

Felles båtutsett lørdag 18. april: 

• Båten skal være helt klar til utsetting senest dagen før fellesutsetting. 

• Båten skal ha passe lange tau klar i baug og akter. Opplagsplassen skal være grovryddet.  

• Hold deg i eller ved din båt når du kommer til havnen.   

• Hold god avstand når vi samles til utendørs skippermøte med gjennomgang av risikovurdering 

før båtutsettet begynner. 

• Alle skal oppholde seg utendørs. Det blir ingen servering i, eller mulighet til å benytte 

Mildenøstet til pauser eller kaffebrygging. 

• Unngå grupper på mer enn 5 personer. 

• Hold god avstand til hverandre – minimum 2 meter.  

• Alle skal bruke hansker! 

• Båteierne vil ved oppmøte bli delt opp i «kranlag» basert på når deres båt skal ut.  

• Når båt skal heises skal det kun være kranlaget med 4 mann – en ved hver sin stropp. Disse 

blir ledet av krandirigent. Eier tar selv styretau. Et annet kranlag vil da være ute på flåten og 

hjelpe av med stroppene. 

• Eier tar båt til bryggeplass, rydder sin opplagsplass så raskt som mulig. 

NB: Utsetting av båtene er avhengig av myndighetenes råd når vi nærmer oss 18. april.  

 

 

 


