Rune Søreide
til minne
Det var med stor sorg vi om ettermiddagen,
torsdag den 8. juni, mottok beskjeden om at Rune
Søreide måtte gi tapt for kreften, nesten 66 år
gammel.
Med Runes bortgang har vi ikke bare mistet en
god venn, men også en ivrig, dyktig og
oppofrende startbåtfører, samt en tusenkunstner
og altmulig mann.
Tidlig på 1990 tallet kjøpte Rune «Mildegarasjen» og flyttet til Milde, hvor han raskt ble en del
av miljøet rundt Mildevågen. Rune sin merittliste i Milde Båtlag er således lang og omfattende.
Med sine kunnskaper innen metall- og trearbeid ble han til stor hjelp da han i 2007 kom med i
Milde Båtlags nøst- og havneutvag, der det var mange oppgaver å løse i forbindelse med
båtlagets havneanlegg. Bl.a. var Rune sterkt delaktig i vedlikehold av flytebryggene og bygging
av den doble jolleslippen innenfor Mildenøstet.
I regattasammenheng fikk båtlaget også stor glede av Rune sin innsats. Med sine motorbåter har
han operert som fører av startbåt i utallige regattaarrangementer, alt fra lokale trimmingsseilaser
på Fanafjorden til NM i seiling, både Stor-NM og NM for Snipe og Oselvar. Utover dette var
Rune særlig aktivt til stede med startbåt ved seilaser for tur- og havseilere, som Mildetrimmen,
Korsfjordtrimmen, Askeladden og Huftarøy Rundt. Selv om han ikke var aktiv seiler selv, var
han ivrig og interessert, så etter arrangørkurs i HSK regi var han i de senere år både startbåtfører
og banesjef for Mildetrimmen.
I forbindelse med regattaarrangementene skal Rune ha æren av å ha kommet med en rekke gode
ideer og innspill med hensyn til regattautstyr, så som elektriske signalsirener, nye typer
stang/flaggbøyer og mye annet. I 2016 videreutviklet han spyling- og dusjanlegget ved
opptrekk av de deltagende båtene i NM Snipe 2016.
For all denne innsatsen til beste for Milde Båtlag fikk Rune tildelt Milde Båtlags Hederstegn i
2010, og i 2014 ble Rune utnevnt til Æresmedlem i båtlaget og fikk tildelt Milde Båtlags
Æresmedlems medalje.
Rune var en ildsjel som hadde hjertet sitt i Milde Båtlag. Han var involvert i mye av det som
forgikk av både små og store begivenheter på og rundt Milde. Hans bortgang er et stort tap, ikke
bare for Milde Båtlag, men for hele Mildebygden. Rune vil bli dypt savnet.
Vi lyser fred over Rune Søreide sitt minne.
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