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Årsmelding 2021
Kjære alle sammen!
Vi har bak oss nok et år preget av covid-19. Starten
på året var sterkt preget av pandemien, med
begrensninger på maks 3 i båten på treningene for
tur & hav seilerne, og ingen aktivitet i Sniper og
Oselvar fram til sommeren. Vi har likevel hatt et bra
aktivitetsnivå i løpet av året, særlig etter at det
åpnet mer opp i slutten av juni 2021.
Vi har fortsatt den gode trenden med
dugnadsbasert gjennomføring av Mildetrimmen for
Tur & hav på tirsdagene, og Regattautvalget med
Bjørn Rasmussen i spissen hadde ytterligere
opplæring av startprosedyre i april, slik at flere har
nå kunnskap og erfaring for å kunne bruke
startbåten og kjøre enkle treningsseilaser. Det ble
også holdt temakvelder i våren 21.
Korsfjordtrimmen startet på våren med maks 3 i
båten, men fra og med 22. juni kunne en seile med
fullt mannskap igjen. Fra MB var det 7 båter som var
med på Korsfjordtrimmen. Takk til Bjørn og Berit
Rasmussen og Karsten Oma som også i år sørget for
god gjennomføring på Korsfjorden, og til Bjørn og
Berit som stilte med egen startbåt.
I slutten av juni ble det også klart at vi kunne holde
Oselvar NM 7-8. august på Milde som planlagt i
august. Det ble litt «armer og bein» for å få det
praktiske på plass grunnet den seine avklaringen,
men stor takk til Regattautvalget som sikret god
gjennomføring av Oselvar-NM under fine forhold,
og til Jentelaget som sto for matservering!
Gratulerer til Nils Ove Nipen, Ove Gram Nipen og
Harald Nipen som sikret «Terna» fra MB sitt 8.
gyldige Norgesmesterskap!
Åpningen medførte også at Snipene og Oselvarane
kunne starte Jolle-Oselvar trimmen på mandagene.
Dette ble også gjennomført på dugnad av
«Snipegjengen» basert på arrangørkursene i ´20 og
´21. Hele 46 seilere var med i Snipene i høst! Videre
var 6 Oselvarer med på Oselvartrimmen. Takk til alle
som var med å arrangere, og til alle som er med på
å holde seilaktiviteten oppe i båtlaget. Takk også til
Fana Sparebank for støtte på 25.000 kr til de
sportslige aktivitetene i båtlaget.
Askeladden ble også i år arrangert sammen med Os
seilforening 4.-5. september, der 21 båter deltok på
seiling fra Blia til Våge, Tysnes, middag på
Mandelhuset, og retur neste dag. Regattautvalget i
MB stilte med komitebåt og regattabesetning.
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Klubbmesterskapet ble arrangert for Snipe og
Oselvar 6. september og for Tur & hav 14.
september. I Snipeklassen vant Trond Aarø sammen
med Jon Arild Tørresdal, og i Oselvar var det Egil
Bortne og Svein Drevsjømoen med «Fant» som
vant. I Tur & hav klassen (NOR rating m. spinnaker)
vant Erik Lie-Nielsen med «Miramis».
Spesiell takk til Kjell Totland i Regattautvalget som
har sørget for resultatservice på MB sine
arrangement i år, og for arbeidet med Oslevar-NM!
Innen Nøst og havn har det som vanlig vært utført
dugnad på havneanlegg, nøst og øvrig materiell. Vi
fikk en stor utfordring sist vinter da hele
Fanafjorden frøs til - og lagde problemer for
kaianlegget da isen begynt å smelte og bevege seg.
Alle aktuelle båteiere ble tilkalt, og rent bortsett fra
noen fortøyninger som røk og mindre skader gikk
det bra. Styret har nå besluttet at vi skal ha årlige
inspeksjoner ved Tria AS for å sikre at kaianlegget
vårt hele tiden er i god og forsvarlig stand. Det er
også nylig gjennomført et el-tilsyn på anlegget vårt
som følges opp med tiltak.
Vi hadde også en uheldig episode der det kom vann
inn i startbåten Mildevågen, slik at det kom sjøvann
på motoren. Vi har likevel klart å bruke Mildevågen
ut sesongen, men styret fremmer en sak om til
årsmøtet om erstatning av Mildevågen som
vurderes å kreve for mye oppfølging for å kunne ha
stabil og forutsigbar fungering, bl.a. knyttet til
vannjeten. Den er også vurdert å være lite
hensiktsmessig for arrangement i Korsfjorden m.v.
På årsmøtet i 23.03.2021 fikk styret mandat til å
komme tilbake med et forslag til innkjøp av ny
RIB/sikringsbåt. Dette basert på at den gamle RIBen
vår er vurdert å være moden for utskiftning med en
nyere og med større kapasitet. Styret vurderer
imidlertid nå at vi må se anskaffelse av startbåt og
sikringsbåt i sammenheng, og vil prioritere startbåt
først. Styret vil videre fremme et forslag til årsmøtet
på hvordan en ser for seg dette framover, både når
det gjelder anskaffelser, ansvar, vedlikehold og
oppfølging på kort og lang sikt.
Styret har hatt mange saker å ta tak i det siste året,
og det har vært en utfordring at styremøter og
andre møter ble hold på nett (zoom og Teams) helt
fram til august. Det største og mest omfattende
saken var basert på at Bergen kommune var på
tilsyn i Mildevågen høsten 2020, der vi fikk pålegg
om å rette opp en hel rekke tiltak som ikke hadde
godkjenning.
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Tiltakene omfattet kajakkbrygge innerst i
Mildevågen,
den
doble
jolleslippen,
arbeidsbryggene ved 100-kaien, forlengelser av
100, 200, 300 og 400-kaiene, arbeidsbrygger ved
400-kaien, og en utfylling på sørsiden av
Mildevågen på et areal som MB leier av Bergen
kommune.
Styret engasjerte TAG arkitekter som hjalp styret
med å sende inn de nødvendige søknader til Bergen
kommune innen fristen. Vi fikk deretter pålegg om
å få utført en trafikkanalyse for de omsøkte
tiltakene. Analysen viste en marginal økning i
trafikken, og det ble nødvendig å søke dispensasjon
fra rekkefølgekravet knyttet til Hjellestadveien.
Vi fikk 24/9/21 svar fra Bergen kommune med
godkjent rammetillatelse til de fleste omsøkte
tiltakene, med unntak av 10 m forlengelse av 100kaien og 6 m forlengelse av 400-kaien. Dette
innebærer at vi mister noen båtplasser på disse to
kaiene i forhold til dagens situasjon. Antatt berørte
båteiere er varslet om dette. Det ble videre gitt et
pålegg om opparbeiding av avkjørselen fra
fylkesveien inn til Milde båtlag. Vi er i dialog med
Bergen kommune om når og hvordan disse
endringene må være gjennomført.
Styret måtte håndtere et stort økonomisk krav fra
ett av medlemmene. Dette i forbindelse med at
stålplater som vedkommende hadde hatt liggende
på parkeringsplassen som MB leier av Bergen
kommune ble kjørt vekk i en felles rydding med
Arboretets venner før åpningen av Lønningen
hovedgård. Saken ble først fremmet i forliksrådet
av medlemmet, der styret engasjerte advokat for
hjelp med saken. Styret foreslo å kompensere for
skrapverdien av stålet som det viste seg hadde
ligget der uten tilsyn i mange år (dokumentert ved
flyfoto på finn.no).
Forliksrådet vurderte i sin avgjørelse 28.10.2020 at
saken var for vanskelig og ikke var godt nok opplyst
til at de kunne dømme. MB fikk seinere varsel om at
medlemmet hadde brakt kravet på 96.250 kr inn for
Bergen Tingrett. Rettsaken ble gjennomført i slutten
av oktober 21 med bistand fra IF forsikring som tok
saken for båtlaget. MB vant fram i rettsaken og
kravet ble avvist.
Vi har ambisjoner om å fortsette arbeidet med å
styrke den seilsportslige satsingen i båtlaget i tråd
med seilsportsplanen som var presentert på sist
årsmøte. Dette omfatter at vi har utvidet
dugnadsplikten til 15 timer i sommersesongen for å
bistå i seil-arrangementene i MB, og også utvidet
dugnadspliktene til å omfatte de som har joller og
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Oselvarer plassert hos MB (se protokoll fra
Årsmøtet 2021 på mildebatlag.org).
Overgang til dugnadsbasert arrangering er basert på
at det har vært stor belastning på de mest aktive
medlemmene i Regattautvalget over mange år.
Noen få ildsjeler har langt ned en enorm innsats
med
planlegging,
regattaarrangering
og
resultatservice. Dette omfatter både de ukentlige
treningene på mandager og tirsdager - og på større
arrangement som NM, sommerregatta og
Askeladden for å nevne noe. Samtidig er det
vanskelig å se for seg å rekruttere nye som kan legge
ned så mange dager i arbeid hver uke for båtlaget.
Vi har hatt vellykket dugnadsbasert gjennomføring
av treningene i MB på mandagene og tirsdagene fra
og med 2020, mens regattautvalgets faste
medlemmer har kjørt de større og mer krevende
arrangementene i 2020 og 2021.
Styret fikk melding fra to av de sentrale
medlemmene i Regattautvalget, Bjørn og Berit
Rasmussen, om at de gir seg i utvalget etter denne
sesongen. De har lagt ned en stor innsats for
båtlaget over svært mange år, og har de siste årene
også stilt med sin egen startbåt på
Korsfjordtrimmen, Askeladden, NM og andre
arrangement. En annen klippe i Milde båtlag, Kjell
Totland har også indikert at han må trappe ned
etter svært mange års innsats. Jeg vil takke for den
store innsatsen de har lagt ned for Milde båtlag over
mange år!
Basert på erfaringene de siste årene, ser styret at vi
trenger flere med for å opprettholde den høye og
gode seilsportslige aktiviteten i MB - som vi har hatt
glede av i så mange år. Vi ser derfor for oss at vi må
ytterligere ta i bruk dugnadsbasert regattaarrangering og resultatservice også for større
arrangement som Korsfjordtrimmen og Askeladden
fra og med 2022.
I og med at disse arrangementene er gjort i
samarbeid med Os seilforening (OS), og der mange
av deltagerne er med fra Bergen seilforening (BS)
ser vi det som naturlig og ønskelig å diskutere
tettere samarbeid om gjennomføringen av disse
arrangementene framover. Styret har derfor
kontakt med OS og BS for å få på plass løsninger for
2022 slik at vi kan opprettholde og helst styrke
aktiviteten i idrettslaget vårt.

Geir Lasse Taranger, Leder Milde båtlag
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Årsmelding Regattautvalget
Året 2021 begynte med covid-19 restriksjoner, som
på grunn av en-meters regelen gjorde det umulig for
flermannsbåter, som bl.a. Snipe, Oselvar, Knarr og
Express, å bedrive kappseilas. Først like før
sommerferien, den 20. juni, ble restriksjonene
opphevet fra regjeringshold og NSF. Men da var det
allerede for sent for vårens regattaer, hvilket
medførte at disse tradisjonelle regattaarrangementene måtte avlyses: Jolle-trimmen Vår
(Snipe), Oselvartrimmen Vår og Sommer-regatta
(Knarr, Express og Oselvar).

Tur/Hav, «Askeladden», kunne også avvikles på
vanlig måte i september. Og ikke minst fikk man i
september også avholdt klubbmesterskap i Snipe,
Oselvar og Tur/Hav.
Norgesmesterskap Oselvar 2021
I helgen 7. – 8. august avholdt Milde Båtlag
Norgesmesterskap Oselvar Spriseil 2021 på ytre
Fanafjorden. Dette var det 13. Norgesmesterskapet
i Oselvar, som Milde Båtlag har stått som arrangør
av, siden historiens første NM i Oselvar ble
arrangert av Milde Båtlag i 1978. 19 båter stilte til
start og det ble seilt 6 seilaser i lett til laber skiftende
bris fra sydøst til nordvest. Mildebåten «Terna» tok
sitt 8. norgesmesterskap. Gullmedaljene gikk til
Nils-Ove Nipen, Ove Gram Nipen og Harald Nipen.
Sølvmedaljene gikk til Austevollbåten «Ægir», seilt
av Terje van der Meeren, Steinar van der Meeren og
Frode van der Meeren. Bronse-medaljene gikk til
«Mosken», seilt av Erlend Marius Henriksen, Moss
Seilforening,
Gaute
Henriksen,
Hjellestad
Seilforening og Thor Kvamsdal, Milde Båtlag.

Bjørn Rasmussen og Stein Olav Drange kjører
regattakurs i april 21. Foto: Geir Lasse Taranger
Frem til den 20. juni kunne Tur/Hav seilaser
avholdes med mannskapsmessig tilpassing
(mannskap fra samme husstand, eller kun tre
personer om bord). Dette gjaldt bl.a.
Korsfjordtrimmen og Mildetrimmen på tirsdager for
Tur/Hav.

Mildetrimmen 4. mai 2021. Foto: Geir Lasse
Taranger
På høsten var det endelig fritt frem for alle båttyper
å seile som før. Så da ble Snipetrimmen Høst og
Oselvartrimmen Høst avviklet som planlagt på
mandagskveldene.
Mens
seilasene
for
Korsfjordtrimmen og Mildetrimmen kunne
fortsette på annenhver tirsdag med fullt mannskap.
Milde Båtlag og Os Seilforening sin felles regatta for
Årsmelding MB - 2021

Oselvar NM 2021 MB. Foto: Geir Lasse Taranger
Under premieutdelingen ble NSF gull-, sølv- og
bronsemedaljer utdelt av NSFs representant,
Hermod Opstvedt. I tillegg til medaljer og vanlige
premier fikk gull- og sølvvinnerne tildelt
gavepremier gitt av Vestland Seilkrets, mens
bronsevinnerne fikk tildelt gavepremier gitt av
Milde Båtlag. Rormann, Lars Grøteide, Båtlaget
Njord/Tysnes, om bord i «Knuppen», mottok
startpremie for hurtigste start i 2. seilas, da båten
startet på 3.4 sekund.
Temakvelder
I vinter halvåret ble det arrangert 4 kvelder med
nett møte på Zoom/Teams med KappseilingsreglerRegatta teknikk - Hvordan bruke kompetanse fra
andre idretter i seiling, samt - Hvordan få
treningsutbytte av å trene alene.
Dugnadsbasert regattaarrangør
Det ble også i 2021 avholdt lynkurs i
regattaarrangør. Alle treningsregattaer på
mandager og tirsdager har vært dugnads basert og
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gått på rundgang, hovedsakelig av aktive seilere.
Regattamannskap som ellers ville seilt sin egen båt
ble kompensert i form av poeng basert på sitt snitt
resultat i klassen og lagt til grunn for sesong
resultat.

Lenker til avholdte MB-arrangement 2021
Norgesmesterskap Oselvar Spriseil 2021:
https://www.manage2sail.com/no/event/c444a73
1-dff9-40ce-a35c-7d525550df36#!/
Se offisiell resultatliste under regattaens digitale
Oppslagstavle.
Snipe-trimmen og Oselvar-trimmen med
klubbmesterskap:
http://www.mildebatlag.org/jolle-oselvartrimmen-2021.html

Snipene i aksjon. Foto: Marita Børve

Treningssamling 2021
I løpet av sesongen 2021 benyttet kretsens
Laserseilere ledige stunder til å samles på Milde for
å trene på Korsfjorden i stor sjøgang.

Mildetrimmen med klubbmesterskap for Tur/Hav:
http://www.mildebatlag.org/mildetrimmen2021.html
Korsfjordtrimmen og Askeladden (Os, MB):
http://www.os-seilforening.org/ Se under
Regatta.
MB Regattastatistikk 2021:
http://www.mildebatlag.org/MB-Regattastatistikk2021.pdf
Leder regattautvalget
Frode Nordanger

Medaljevinnerne på seierspallen med medaljer og premier. Fra venstre sølvvinnerne Steinar v d Meeren, Terje v
d Meeren og Frode v d Meeren, Austevoll Seilforening, gullvinnerne Nils-Ove Nipen, Ove Gram Nipen og Harald
Nipen, Milde Båtlag, bronsevinnerne Erlend Marius Henriksen, Moss Sf., Gaute Henriksen, Hjellestad Sf. og Thor
M. Kvamsdal, Milde Båtlag. Foto: Marita Børve.
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Årsmelding Snipene
Våren 2021 vart det ingen segling på snipene. Cocidkravet om ein meter avstand kunne ikkje
overhaldast, dermed vart det ikkje jolle-trimmen
arrangert denne våren heller.
Men mandag 9. august var det endeleg tid for å
starte opp igjen. Det var 24 entusiastiske seglarar og
12 båtar som stilte på startstreken denne strålande
ettermiddagen, det var stort sett berre vinden som
mangla. Det var ekstra kjekt å få servert pizza på
brygga då vi kom inn, etter lang tid utan å kunne
treffast.
Nytt av året var at vi måtte arrangere regattaene
sjølve. Dette har gått litt på omgang, sjølv om det
var enkelte som tok fleire økter enn andre.
No såg vi også kor heldige vi har vore i tidlegare år
med eit godt og stabilt team som har hatt denne
jobben. Stor takk til dei!

Det vart arrangert 6 regattaer denne hausten og til
saman var det 46 ulike seglarar som var med. Det
var i snitt tre seilasar kvar kveld med unntak av
første og siste måndag.
Jentelaget stilte kvar mandag med open salgs-vogn,
enten med varm mat, eller med nysteikte vafler.
Mandag 6. sept. der dagens seilasar også var innlagt
klubbmeisterskap var det Trond Aarø og Jon Arild
Tørresdal som gjekk av med seieren.
Sesongen 2022 nærmar seg og vi ser fram til ein god
sesong på fjorden. Vi har plass til mange fleire båtar
og håpar på ein stabil vår og fleire seglerar som blir
med i neste sesong.
Vil du være med
trond@itrond.net

oss,

ta

kontakt

med

Styremedlem jollegruppen Marita Børve

Snipene klar for ny seilsesong! Foto: Marita Børve.
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Nøst- og havneutvalgets
årsberetning 2021
Nøst- og havneutvalget 2021 har bestått av
følgende personer:
Bjarne Bjørkelund, Øyvind Hauge,
Svein Drevsjømoen, Øyvind Nesse
Jan Fossberg, Egil Bortne, Anette Bergo,
Geir Einarsen (leder).

Båter i havnen
Sommeren 2021 var det totalt 79 båter i havnen
foruten båtlagets egne. Av disse var det 43 seilbåter
og 35 motorbåter. Denne vintersesongen det 26
båter som ligger i havnen (på sjø) og 30 på land.
BÅTUTSETT 2021 er planlagt 23. april

Geir Einarsen
Leder Nøst og Havneutvalget

I vinter sesongen 2021 fikk vi oppleve en unormalt
lang og streng kuldeperiode. Kulden førte til «trygg
is» i hele Mildevågen og halve Fanafjorden.
Bevegelser i isen førte til at to brygge fortøyninger
brast, men heldigvis slapp vi unna skader på båter.
For øvrig forløp sesongen hvor oppgaver med
justering av brygger mv. utført som vanlig. Det gjort
noe
malingsarbeid
på
Mildenøstet
og
Oselvergjengen har gjort en real ryddejobb i nøstets
1 egt.

300-kaien i MB. Foto: Geir Lasse Taranger

Høsten 2021 hadde vi også besøk av BKK for kontroll
av EL anlegg. Kontrollen gikk svært bra, med bare
mindre anmerkninger. Kommende år har vi som mål
om å oppgradere salen i nøstet med maling, sliping
og lakking av gulv samt installere varmepumpe.
Tria har fra og med høst 2021 fått i oppgave å ha
årlig ettersyn av bryggene i havnen. Dette gjør vi for
å sikre at slitasje og skade blir oppdaget i tide og
nødvendige utskiftninger blir gjort. Tria vil gjøre de
utskiftninger de mener bør utføres av profesjonelle.
Oppgaver de mener vi selv kan utføre sender de
videre til båtlaget, slik at disse kan utføres på
dugnad.
REDUKSJON AV PLASSER 2022.
Grunnet 10 meter reduksjon av 100 brygge og 6
meter reduksjon av 400 brygge, vil vi dessverre
miste 6-10 plasser. Dette er først og fremst svært
beklagelig for dere som mister plassen i
Mildevågen, dernest mister båtlaget betydelig
inntekter.
Grunnet prosessen med Bergen kommune blir
tildeling av plass noe forsinket i år, men forhåpentlig
har dere alle fått endelig beskjed når dette leses.

Kajakkaktiviteten er økende i MB. Foto: Marita
Børve.
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Regnskap mot budsjett – 2021
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Oselvar NM 2021 i MB. Foto: Marita Børve.
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Mildetrimmen 2021. Foto: Marita Børve.
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Budsjett 2022
MILDE BÅTLAG
Driftsinntekter
3000 Salg salgsvogn
3050 Medlemskontingenter
3100 Salgsinntekter, avgiftsfri
3110 Regattainntekter
3280 Salg av seilreglement
3300 Betalt dugnad
3410 Plassleie oselvar, jolle og kajakk
3425 Leie flytebrygge
3426 Hylle
3480 Leie vinterland
3485 Strøm land/sjø
3486 Fastavgift strøm
3830 Stønadsmidler
3990 Andre inntekter
Sum
Driftskostnader
4000 Innkjøp materialer eller varer
4010 Regattautgifter
4410 Premier
4500 Tilstelning nøst
5000 Lønn til ansatte
5092 Feriepenger
5920 Yrkesskadeforsikring
6000 Avskrivninger bygninger og annen fast eiendom
6010 Avskrivninger transp.midler, maskiner og inventar
6340 Strøm, land/sjø
6510 Leie Bergen Kommune
6520 Kommunale utgifter
6545 Datautstyr
6555 Utgifter jentelaget
6560 Vedlikehold mb nøst og uteareal
6610 Vedlikehold kaier
6650 Vedlikehold el-anlegg
6700 Regnskapshonorar
6790 Andre fremmede tjenester
6800 Utgifter kran
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Regnskap 21

Budsjett 22

7 317
146 965
4 410
13 872
200
6 000
32 200
511 100
3 000
106 647
68 154
39 000
126 173
47 500

5 000
146 000
5 000
5 000
1 000
6 000
32 000
450 000
3 000
110 000
160 000
39 000
130 000
15 000

1 112 538

1 107 000

-5 033
-4 273
-11 942
-2 260
-36 550
-4 386
-28
-3 216
-123 584
-135 180
-84 674
-96 334
-17 340
-8 292
-108 503
-16 100
-2 666
-56 513
51 266
-56 300

5 000
4 000
12 000
5 000
20 000
4 000
100
3 000
125 000
200 000
85 000
40 000
5 000
2 000
30 000
70 000
10 000
58 000
60 000
58 000
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6810 Kontorrekvisita
6820 Vedlikehold oselvar
6860 Vedlikehold følgebåt
6861 Drivstoffutgifter
6870 MS Mildevågen
6910 It-utgifter, servere, bredbånd
7400 Kontingent NSF
7410 Kontingent VSK
7500 Forsikringspremier
7770 Bank og kortgebyrer
7790 Andre kostnader

-4 118
-8 384
-1 579
-7 707
-2 064
-56 360
-65 180
1 775
-55 377
-7 628
-5 285

4 000
5 000
5 000
10 000
2 000
15 000
66 000
2 000
56 000
8 000
2 000

-933 814

971 100

178 724

135 900

Finansielle poster
8050 Annen renteinntekt
8070 Annen finansinntekt
8155 Rentekostnad leverandørgjeld

3 314
910
-176

3 000
1 000
-200

Sum

4 048

3 800

Ordinært resultat før skatt
Ordinært resultat

182 772
182 772

139 700
139 700

Årsresultat**

182 772

139 700

Sum
Driftsresultat

*merk at i Budsjett 22 er utgifter vist som positive tall
** merk at 100.000 kr av dette settes av til framtidig kai
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Milde båtlags æresmedlemmer
Tildelte utmerkelser og hederstegn:
Æresmedlemmer:
Jacob Naustdal
Møllerup Milde
Ole M. Drange
Gustav Milde
Trygve Nielsen
Kjell Totland
Rasmus Skibenes
Ola M. Drange
Arvid Birkeland
John Hordnes
Leif Erichsen
Magne M. Drange
Bjørn Østervold
Ernst Nipen
Harald Milde
Dag Olav Drange
Gisle Didriksen
Tore Kristian Vik
Kjell Milde
Berit Rasmussen
Bjørn Rasmussen
Odd Haugland
Rune Søreide
Gunnar Milde
Stein Olav Drange
Karsten Oma
Sissel Nilsen

Tildelt år:
1968
1968
1968
1968
1978
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1998
2003
2003
2003
2006
2006
2006
2012
2014
2015
2015
2015
2018

†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†

†

Hederstegn:
Bjørn Østervold
Leif Erichsen
Arvid Birkeland
Kjell Totland
Ole Milde
Ola M. Drange
Magne M. Drange
Arne Thorstenson
Ernst Nipen
John Hordnes
Jens F. Milde
Margit Milde
Ingjerd Nipen
Laila Milde
Kristine Drange
Berit Rasmussen
Bjørn Rasmussen
Birger Bjerke
Nils-Ove Nipen
Grethe Milde
Inger Lise Milde
Odd Haugland
Ottar Uthaug
Gunnar Milde
Rune Søreide
Marianne Blom
Sissel Nilsen
Karsten Oma

Tildelt år:
1978
1978
1978
1978
1978
1979
1979
1983
1983
1984
1984
1988
1988
1988
1988
2003
2003
2005
2005
2008
2008
2008
2008
2008
2010
2013
2013
2013

†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†

†

Medlemmer som gikk bort i 2021
Jan Caspar Christophersen
Steinar Skibenes
Narve Løvstakken
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Æresmedlemmer av den
gyldne rip
Jacob Naustdal
Ole.M. Drange
Nils Møllerup
Jens Meidell Møllerup
Møllerup Milde
Henrik Østervold

Tildelt
år:
1953 †
1953 †
1953 †
1953 †
1953 †
1953 †

Seilere av den gyldne rip

Tildelt
år:
1988
1988
1988
1988 †
1988
1988
1988 †
2003 †
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2005
2008

Erling Nesse
Olav Nipen
Jan Hansen
Harald Milde
Johannes Møllerup
Harald Nipen
Magne Drange
Ola Drange
Kjell Totland
Birger Bjerke
Eva Elisabeth Sandtorv
Bjarte Sandtorv
Stein Olav Drange
Nils-Ove Nipen
Natcha Uthaug
Elsa Mathilde Buvik
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Korsfjordtrimmen 22. juni 2021. Foto: Geir Lasse Taranger

MB havneanlegg i Mildevågen. Foto: Marita Børve

Milde båtlags hjemmeside
www.mildebatlag.org
Organisasjonsnr. 98539975
https://www.havneweb.no/milde-batlag/
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