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Idrettslag ti lsluttet Norges Idrettsforbund
og Norges Seilforbund.

Adresse:

Milde Båtlag
Skibenesveien 1 2
5259 Hjel lestad

Org.nr: 985 399 875

Telefon: 55 99 1 5 30

E-postadresser:

styret@mildebatlag.org
mb-nost@mildebatlag.org
regatta@mildebatlag.org
mb-blad@mildebatlag.org

Internettadresse:

http: //www.mildebatlag.org

Milde Båtlags Styre 201 3

MB Medlemsblad

Redaksjonskomité:

VidarÅsvang

E-post:

mb-blad@mildebatlag.org

Utgivelser:

2 - 3 ganger i året + årsberetning.

Opplag: ca. 350 stk.

Trykk: Bodoni hus

Annonsepriser:

Helside kr. 1 000,-
Halvside kr. 500,-
Kvartside kr. 250,-
(ti l legg for farge)
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Leder:
Geir Lasse Taranger
Telefon mobil : 901 1 1 596
E-post: geirt@imr.no
styret@mildebatlag.org

Nestleder:
Helge Holmbekk
Telefon mobil : 970 32 765
E-post: holmbek@frisurf.no

Sekretær:
Eirik Birkeland
Telefon mobil : 997 93 320
E-post: Erik.Birkeland@fmcti.com

Økonomistyrer:
Berit Rasmussen
Telefon privat: 55 99 1 5 34
E-post: Bj-rasmu@online.no

1 . Styremedlem:
Leder regattautvalget
Bjørn Rasmussen
Telefon mobil : 901 09 691
E-post: Bj-rasmu@online.no
E-post: regatta@mildebatlag.org

2. Styremedlem:
Leder nøstutvalg
Jan Fossberg
Telefon mobil : 480 29 552
E-post: jan_fossberg@yahoo.co.uk
E-post: mb-nost@mildebatlag.org

3. Styremedlem:
Leder havneutvalg
Per Lasse Reinertsen
Telefon mobil : 905 75 402
E-post:Per.Lasse.Reinertsen@
akersolutions.com
E-post: mb-nost@mildebatlag.org

4. Styremedlem:
Leder treningsutvalget
Jan Jernes
Telefon mobil : 482 65 1 1 5
E-post: jernes@online.no

5. Styremedlem:
Utleie av 2. etg. i Mildenøstet
Repr. jentelaget
Sissel Nilsen
Telefon mobil : 900 64 524
E-post: sissenil@msn.com

1 . Varamedlem
Fiona Fredheim
Telefon mobil :
E-post:fiona.fredheim@hotmail .com

2. Varamedlem:
Michael Riisøen
Telefon mobil : 484 94 31 4
E-post: michael.ri isoen@adm.uib.no

3. Varamedlem:
Erl ing Nesse
Telefon mobil : 952 66 880
E-post: erl ing@oaf.nu

4. Varamedlem:
Leder redaksjonskomiteen
Vidar Åsvang
Telefon mobil : 905 25 363
E-post: vasvang@broadpark.no
mb-blad@mildebatlag.org

Nøsteutvalg:
Jan Fosseberg 480 29 552
Arild Myre
Ivar Trones
Dag Erik Rønvik

Havneutvalg:
Per Lasse Reinertsen 905 75 402
Arne Sætevik
Vidar Wien
Bjørn Hannisdal
Geir Einarsen
Ole Steinar Andersen

Treningsutvalg:
Jan Jernes 482 65 1 1 5
Erl ing Nesse
Jan Hansen
Arvid Jørgensen

Regattautvalg:
Bjørn Rasmussen: 55 99 1 5 34
Kjel l Totland
Berit Rasmussen: 55 99 1 5 34
Rune Søreide: 900 41 31 2
Eirik Birkeland
Karsten Oma
Gunnar Milde
Stein Olav Drange: 91 1 83 881

Revisorer:
Erik Lie-Nielsen
Grete Milde

Valgkomite:
Trond Lunde
Peter Elvingdal

Repr. ti l NSF Seilting 3 rep.
Repr. ti l HSK Seilkretsting 3 rep.
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KKjj æærree mm eedd ll eemm mm eerr!!

Vårsesongen er i skrivende stund snart over, og det har vært
god aktivitet i båtlaget.

Etter en kald og lang vinter har vi nå hatt noen fine uker med
gode muligheter for både seil ing og annen båtsport. Nytt
denne sesongen er at jol letrim og Oselvartrim er flyttet ti l
mandagene, og vi har hatt god oppsving på Snipeseil ing
denne våren, og også noe aktivitet med Fevajol ler. I ti l legg
har vi fått en god del nye på Optimistkurs, så nå er det
trening mandager med jol ler (Snipe og Feva) og Oselvere,
Tur og Hav på tirsdagene og Optimister på onsdagene.

Nok en gang vil jeg skryte av Regattautvalget som sti l ler opp
på fjorden mange dager og kvelder hver uke!
Treningsutvalget har også gjort en flott jobb og fått mange
nybegynnere på Optimistkurs, og fått økt aktivitet på
jol letrimmen sammen med Regattautvalget. Vi vi l spesielt
oppfordre ti l at foreldrene er med og hjelper ti l med rigging
av jol ler etc i forbindelse med Optimistkursene, og viser
interesse for aktiviteten på sjøen.

Det er også en fin økning i antal let seilbåter på Mildetrimmen
i vår, og vi håper at enda flere henger seg på, enten i
klassen med spinnaker, uten spinnaker el ler i turklassen. I
ti l legg har en del motorbåter sti lt som sikringsbåt på de ulike
arrangementene, så det har vært god aktivitet i havnen og
på fjorden mange dager hver uke. Vi minner på ordningen
om at hvis en deltar med båten på 3 seilarrangement med
Milde båtlag i år, el ler sti l ler med følgebåt el ler ti lsvarende
utover avtalt dugnad, vi l en få rabatt på havneleien i 201 4.
Følgebåter avtaler dette med Regattautvalget.

I helgen 8.-9. juni arrangerte båtlaget seilas på flere baner
med Optimister, Sniper, Oselvere og Knarrer i Fanafjorden,
med fin vind begge dager, og nydelig sol på søndagen. I
sum var det mange båter på sjøen, men vi skul le gjerne sett
at enda flere var med. Regattautvalget sti lte også med
startbåt på Huftarøy Rundt som Os seilforening har ansvar
for.

Milde båtlag var med på å arrangere ”Tom brygge” 4. mai
sammen med flere andre seilforeninger. En god del båter
deltok på arrangementet på Byfjorden, men vår del av
arrangementet ut ti l Kyrholmen måtte avlyses grunnet få
deltakere. Vi håper at vi kan få ti l et l ignende arrangement
seinere, og forhåpentl igvis med bedre vær og temperatur!

Det har også i vår vært behov for en god del dugnad både på
havneanlegget og på nøst og landanlegg. Bl.a. ble det
bygget nye landgangsbrygger på 1 00 kaien i en flott
dugnadsinnsats nå i mai. Vi oppfordrer al le ti l å ha et øye
med båter og anlegg, og melde fra hvis det er avvik. Spesielt
vi l vi be om at dere ser ti l RIBene våre, og evt tømmer for
vann ved behov.

Vi skal prøve å bli bedre på å legge ut oppdatert informasjon
på nettsiden vår. Regattainformasjon blir lagt ut fortløpende,
og det er lurt å følge med på nyheter som bli lagt ut, samt at
det l igger mye interessant informasjon fra tidl igere år i
arkivene på nettsiden.

I ti l legg er det en del aktivitet på en åpen Facebook gruppe
for Milde båtlag. Her bl ir det også lagt ut en del informasjon
om seil ing både i Milde båtlag og andre foreninger, samt at
en kan dele bilder og skrive kommentarer.

Jentelaget er som vanlig aktiv med og støtter opp med bl.a.
matlaging på ulike arrangement, og som vanlig arrangerer de
St. Hansfest i Mildevågen.

Jeg håper dere får en fin sommer, at mange får brukt båtene
sine, og at flest mulig er med på de ulike
regattaarrangementene utover sommer og høst. Send gjerne
et reisebrev ti l MB bladet, så dere kan dele opplevelsene
med de andre medlemmene!

God sommer!

GG eeii rr LLaassssee TTaarraann gg eerr

LLeedd eerr MM ii ll dd ee bbååttll aagg

Leder
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Innkall ing årsmøte

Store Milde, 1 7.06.201 3

ÅÅrrssmm øø ttee 22 00 11 33

Det kalles herved inn ti l årsmøte i Milde båtlag

Tirsdag 1 9. november kl 1 900

Dagsorden:

1 . Åpning av årsmøtet og godkjenning av innkall ing

2. Valg av dirigent, referent og tel lekorps

3. Godkjenning av fremmøtte medlemmer

4. Godkjenning av saksliste

Saksliste:

1 . Årsberetning 201 3

2. Regnskap 201 3

3. Forslag av saker fra styret

4. Forslag av saker fra medlemmene

5. Vedta kontingenter og avgifter

6. Budsjett for 201 4

7. Valg av representanter ti l styre og utvalg

Forslag som skal behandles på Årsmøtet må være sendt styret seinest 1 5. oktober 201 3

VVeell mm øø tttt!!

SS ttyyrreett
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Nytt fra treningsutvalget
OO ppttii mm ii sstt--kkuu rrsseett er i ful l gang og har vært det siden slutten
av apri l , med 1 0 deltakere. Det er en fin gjeng barn som er
lærevil l ige og motiverte, samt velvi l l ige foreldrene som
sti l ler opp og hjelper ti l . Foreldrene gjør bl.a. båtene klare
før og etter seilas, mens barna får 20 minutter teori og
"debrief".

Vi har vært heldige med været og vinden denne våren, sl ik
at det ikke har bl itt for tungt el ler vanskelig, el ler noen har
bl itt skremt. Foreldrene er fl inke ti l å seile med de som er l itt
utrygge, samt at vi al ltid har 3-4 følgebåter på sjøen for å
hjelpe ti l hvis noe skulle få problemer.

Etter seil ingen så har vi en gjennomgang på det vi har holdt
på med ute på sjøen og noe teori.

2-3 av seilerne seiler al lerede ute i Fanafjorden. Det er en
fin gjeng og de er lærevil l ige.

SS nn ii ppeenn ee har startet opp med seil ing hver mandag og da er
det fra en ti l fire seilaser.

Det har vært 5-6 Sniper med hver gang, og nå sist gang
sti lte 9 båter på linjen ti l 3 seilaser. Dette er en tredobling
sammenlignet med i fjor. Totalt har 1 4 ul ike Snipeseilere
vært ute på sjøen i år. Etter seil ingen har vi noen ganger
hatt debrifing, for å få løft på de som har minst seilerfaring
og det ser ut ti l at det hjelper. Alle som har meldt sin
interesse får også prøve seg i treningsseilasene, enten som
rormann/kvinne eller gast. Dette ser ut ti l å være en ok måte

å gjøre det på. Vi fortsetter ti l høsten og håper på at vi
kommer opp mot 1 5 båter på startl injen.

FF eevvaa bbååtteenn ee:: Her har vi ikke fått opp den store interessen
enda, så her må vi få l itt hjelp fra ekspertisen for Feva. Det
har vært ti l sammen 3 båter på vannet, men ikke samtidig.
Vi har hatt noen skader i den ene båten og da har den
andre båten seilt alene. Vi vi l fortsette å jobbe med de unge
og håper å få en av dem til å lede denne gruppen, med
hjelp fra treningsutvalget.

Det er viktig at vi får Feva deltakelsen opp og båtene ut på
fjorden for å seile.

Totalt sett så har det bl itt mange flere båter på sjøen denne
våren. Dette er et bevis på at det hjelper å holde et jevnt
trykk over tid. Vi ser frem ti l høsten og håper at vi kan
nærme oss 30 båter totalt. (Ikke medregnet Havseiler og
Oselvar båtene). Så langt i sesongen så takker vi for en
god innsats fra regattautvalget og følgebåter.

Takk for en fin vårsesong alle sammen.

Hilsen treningsutvalget

EE rrll ii nn gg NN eessssee

Snipetrening våren 201 3

Foto: Geir Lasse Taranger

Optimist trening våren 201 3

Foto: Geir Lasse Taranger
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NM Oselvar 201 3



Nytt fra regattautvalget
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Nytt fra regattautvalget
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Nytt fra regattautvalget
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Sesongen er nå godt i gang og i løpet av effektive
dugnadstimer i vinter og vår fikk vi justert båser for
sommersesongen, reparert ødelagte flyteelementer, montert
nye bolter og fester ti l 300-kai og laget en ti lnærmet ny
landgang på 1 00-kai. Mye iherdig arbeid med innkjøp av
materiale, sveising og snekring ble lagt ned. Spesiel l takk
rettes ti l dem som deltok på en ekstra dugnad for å få klar
landgangen ti l sommermarkedet. Med slike i ldsjeler på laget
er vi i stand ti l å utrette mye!

Den 1 4. apri l gjennomførte vi et vel lykket båtutsett. Vær og
vind ikke var på vår side men med en kyndig kranfører og
massevis av erfaring blant dem som deltok gikk utsettet av
snaut 40 båter unna i en fei og etter 3 timer var siste båt på
sjøen!

Følgende aktivitetsplan gjelder for havn fremover:

GJENSTÅENDE DUGNADER

• 1 4. august kl 1 8:00-21 :00

• 1 1 . september kl 1 8:00-21 :00

Her gjelder det å hive seg rundt for dem som har utestående
dugnad.

SS ØØKKNN AADD SS FF RRII SS TT VVII NN TTEE RRPPLLAASS SS 11 33 .. SS EE PPTTEE MM BB EE RR

Elektronisk søknad er ti lgjengelig på MB sine hjemmesider
og fristen for vintersesongen er satt ti l fredag 1 3. september.
Valg av dugnadstid gjøres sammen med søknaden. Husk å
oppgi medlemsnummer. Det er videre viktig at riktige båtdata
føres opp.

SS LLUU TTTT SS OO MM MM EE RRSS EE SS OO NN GG 11 88 .. OO KKTTOO BB EE RR

Fredag 1 8. oktober er det slutt på sommersesongen i forhold
ti l båtplass. Båter som ikke skal vinterlagres i båtlaget må
fjernes innen den tid.

BB ÅÅTTOO PPPPTTAAKK 11 99 .. oogg 22 00 .. OO KKTTOO BB EE RR –– KKll ookkkkeenn 00 99 :: 00 00

Båtopptak er satt ti l lørdag 1 9. oktober. Vi ønsker å få jobben
gjort i løpet av en dag, men for at vi skal lykkes er vi
avhengig av at det ikke brukes for lang tid med hver båt.
Dette innebærer at al le må ha klar sin oppsti l l ingskrybbe
eller bukk på rett plass ti l rett tid. Dersom vi ikke blir ferdige i
løpet av lørdag må alle sti l le på nytt søndag 20. oktober.

Hvis en ikke er klar, el ler at båten tar uforholdsmessig lang
tid å plassere, vi l båten ikke bli løftet, eventuelt satt ti lbake
på sjøen, og eier må selv organisere opptak av båten ved et
senere tidspunkt for egen regning. Det vi l ikke bli akseptert
at det brukes paller (el ler bi ldekk) ti l oppsti l l ing av båten. Det
er viktig at oppsti l l ingen kan gjøres raskt og at båten står
trygt gjennom vinteren.

FORTØYNING

For å unngå unødvendig belastning og ødeleggelse av
kaianlegg og båter må alle båter fortøyes stramt med
rykkdempere. Da unngår man kraftige rykk og bevegelser i
båsene med ti lhørende slitasje. 2 springere og 4 trosser /
brester der al le har rykkdempere er et minimum.

Hver enkelt båteier har ansvar for ettersyn av utriggere og
kai ved egen båt. Båteier har også plikt ti l å varsle hvis
alvorl ige fei l el ler sl itasje oppdages andre steder ved
anlegget.

ANNET

Sammen vil vi greie å holde havn og eiendeler i god stand.
Vi oppfordrer medlemmene ti l å komme med forslag ti l
mulige utbedringer og ti ltak.

Benytt gjerne epost: nost-havn@mildebatlag.org.

Med vennlig hi lsen

PPeerr LLaassssee RReeii nn eerrttsseenn

LLeedd eerr HH aavvnn eeuu ttvvaall gg

Nytt fra havneutvalget

Båtutsett 1 4. Apri l 201 3 Foto: Vidar Åsvang
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Nytt fra nøsteutvalget

Kanskje du er en av de mange som ikke har ti lknyttet
deg ti l noen grasrotmottaker ennå? I så fal l opfordrer vi
deg ti l å støtte Milde Båtlag ved å ti lknytte laget som
din Grasrot mottaker.

Husk - Jo flere grasrotgivere som er ti lknyttet Milde
Båtlag, jo flere penger inn ti l laget og arbeidet for barn
og unge.

Gjennom Grasrotandelen fra Norsk Tipping, kan du
støtte oss uten at det koster deg noe!

Hvis du ti lknytter Milde Båtlag i år, vi l vi motta en andel
ti lsvarende 5 prosent* av ALT du spil ler for i 201 1 . Du
kan ti lknytte Milde Båtlag hos kommisjonæren, via
grasrotandelen.no eller på norsk tipping mobilspi l !

Slik gjør du det:

- Hos kommisjonæren (oppgi navn på foreningen - ta med
bladet!)

- Send SMS med "GRASROTANDELEN 985399875" ti l
2020 (tjenesten er gratis)

- Via grasrotandelen.no

- Norsk Tipping mobilspi l l

- Multix spil l terminal

- Det er strekkode for MB på baksiden av bladet som du kan
bruke!

Les mer på www.grasrotandelen.no

*) For Multix genereres halvparten av overskuddet ti l
Grasrotandelen. Grasrotandelen beregnes ikke for Extra og
Flax

Grasrotandel 201 2

Nøstutvalget for 201 3 består av følgende;

Jan Fossberg, leder, Ari ld Myhre, Ivar Trones, og Dag Erik
Rønvik.

I løpet av de siste måneders dugnader har vi ryddet og
gjennomført en rekke arbeidsoppgaver. Kai fremfor
Mildenøstet er nå forbedret, men fortsatt gjenstår noe
arbeid. Det er ikke ti l å unngå at l ike etter vårutsett av
båtene, så kan det virket rotete og uryddig på området Milde
Båtlag har ansvar for. I al le fal l helt frem ti l samtl ige båteiere
har fjernet sine båtstativer og ikke minst at vi har
gjennomført første dugnad etter båtutsett. Overfor naboer
og andre beklager vi at noen har opplevd dette som et
problem, og for ettertiden vil vi prøve å korte ned tidsrom
mellom båtutsett og første vår dugnad.

Nytt av året er at vi har fått laget et eget stativ for kajakk,
noe som også er i samsvar med tidl igere årsmøtevedtak.
Dette er åpent kun for medlemmer, og da det er begrenset
med plass på stativet gjelder prinsippet om første ti l mølla.
Stativet er satt opp attmed optimistjol lene. Det betyr at
kajakkene kan tas opp samme sted som jol lene, og man har
da samtidig adgang ti l vann for spyling og rengjøring.
Kajakkene legges på eget ansvar og det anbefales hver
enkelt at de låses ti l stativet. De som ønsker å benytte seg
av ti lbudet bes ta kontakt. Det må påregnes et l ite
gebyr/leie, men det bl ir å komme ti lbake ti l .

JJ aann FF oossssbbeerrgg

LLeedd eerr NN øø sstteeuu ttvvaall gg



RETURADRESSE: MILDE BÅTLAG
SKIPANESVEGEN 1 2, 5259 HJELLESTAD

Milde Båtlags hjemmeside

www.mildebatlag.org

32774985399875

MILDE BÅTLAG
Organisasjonsnummer: 985399875

Husk båtopptak 1 9. og 20. oktober

Husk å melde fra om adresseforandring!

Bruk http: //mildebatlag.org/medlem/

Korsfjordtrimmen 1 8. juni 201 3 Foto: Vidar Åsvang




