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UNGDOMSMESTERSKAP OSELVAR 2019 

LØRDAG 21.  SEPTEMBER. 

 
 

Team Oskar vant UNGDOMSMESTERSKAP OSELVAR 2019 
på Milde lørdag den 21. september. 

 
Ungdomsmestre 2019 ble rormann Oskar Nøttingnes Skovly med mannskap Erland Handegaard og 

Magnus Bruvik Oll, Ran Seilforening. 
 

 
 

I tillegg til vanlig premiering vanket det gave-
premie til mesterskapsvinnerne. Ett eksemplar 
hver av Oselvarklubbens bok, "OSELVAR den 
levande båten", utgitt av Oselvarklubbens 
Bokkomite høsten 2016 og ført i pennen av 
komitemedlem Kjell Magnus Økland. 

Andrepremie vinnerne, Tinus Strømme, Even 
Strømme og Odin Andersen, Milde Båtlag, 
fikk hvert sitt gavekort fra Holy Cow, Sartor 
Senter. 
 

Arrangementet kom i stand etter ide fra 
initiativtakerne Petter Strømme, Milde Båtlag, 

og Kai Andre Hopland Nilsen, Ran 
Seilforening. Regattaen var således et samarbeid 
mellom Milde Båtlag og RAN.  
 
Det ble seilt i Fanafjorden, innenfor Herøy-
odden, på en kort lo/le bane med innvendig 
start-/mållinje. Start/komitebåt fra Milde, 
bemannet med MB's dyktige arrangørmannskap 
Bjørn og Berit Rasmussen, samt regattasjef. 
 
RAN Seilforening stilte med følgebåt, en ribb, 
som også hadde som oppgave å fungere som 
båtbyttebase  når  de  fire påmeldte båt-teamene 
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skulle foreta båtbytte midtfjords mellom hver 
seilas. Fire seilaser ble avviklet, hvorav 
dårligste oppnådde poeng kunne strykes.  
 

 
    Båtene klargjøres og rigges i Mildevågen før slep til  
    regattabanen. Foto: Kai Andre Nilsen. 
 

Varselsignal for første seilas ble gitt presis etter 
programmet kl. 12.00. Med lette og usikre vind-
forhold måtte samtlige seilaser avkortes, de tre 
første ved første bunnmerke, mens den fjerde 
seilasen hadde litt bedre vind, slik at båtene fikk 
seile helt frem til 2. kryss-merke.  
 
For å spare tid var det også nødvendig å slepe 
båtene fra båtbyttestedet og frem til startlinje for 
neste seilas. 
 

 
    Båtbytte ble foretatt i baneområdet ved RAN Seilforening 
    sin ribb. Foto: Kai Andre Nilsen. 

 
Til tross for relativt svake vindforhold klarte 
likevel de deltakende ungdommene å  få fart  på  
oselverne, som uten tvil er noe mer sedate i lett 
vind enn de jollene ungdommene seiler til 
vanlig. Men seile kunne de, og etter hvert ble 
det    også    meget    spennende    med    hensyn  
på   sammenlagt    plassering    for    de   enkelte 

 
båt-teamene. Ikke minst når den sydvestlige 
vinden spaknet litt og båtene kjempet seg frem 
mot kryssmerket i sterk motstrøm utenfor 
Herøyodden. 
 
Imidlertid bidro det flotte været og de brukbare 
regattaforholdene til at det ble satt en fin ramme 
på arrangementet, både for arrangør og seilere! 
 

 
   Alle de deltagende ungdommene samlet til premieutdeling  
   i 2. etg. i Mildenøstet. Regattasjefen til venstre.  
   Foto: Geir Lasse Taranger. 
 

 
 For hver seilas vanket det en «heat seier premie» til rormannen.   
 Her er Tilla Skjold Hansen, HjS, fremme og henter sin premie 
etter å ha styrt «Jo» inn til seier i 3. seilas. Foto: Geir Taranger. 
 

Følgende fire oselvere ble benyttet: 1 «Ulrik» 
(lånt seil fra «Bambi), 5 «Jo», 22 «Fant» og 134 
«Topaz». To båter tilhørende Milde Båtlag og to 
private båter utlånt for anledningen. 
 
 
 

Kjell Totland, MB 
Regattasjef 

 
 
 


