
 

 
 
 

 

     
   

    
  

Vinterseiling ved Askøy Seilforening 20. januar 2007. På bildene ser vi Elsa Bruvik (3158) 
MB, Kjersti Milde (3126) MB og Anna Sophie Hansen (3095) Askøy Seilforening. 13-17 
m/sek. fra sør gav friske forhold for tøffe seilere. (Foto: Lasse Rognaldsen) 
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Milde Båtlags medlemsblad 
 
Adresse 
Milde Båtlag 
Skibenesveien 12 
5259 Hjellestad 
Telefon:   55991530 
E-post: styret@mildebatlag.org 
Internettadresse:  
http://www.mildebatlag.org 
Org.nr.: 
985399875 
 
 
Redaksjonskomité: 
Lasse Rognaldsen 
Landåssvingen 40a 
5096 Bergen 
E-post: lbs-as@frisurf..no 
              
 
 
Utgivelser: 3 ganger i året + årsberetning. 
Opplag: 350 stk. 
Trykk: Bodoni hus 
Annonsepriser: 
Helside kr. 1000,- 
Halvside kr. 500,- 
Kvartside kr. 250,- 
(tillegg for farge) 
                                                                                                                        

 
 
 

 
2.Varamedlem: 
Leder redaksjonskomiteen 
     Lasse Rognaldsen 
     Telefon privat: 55 29 97 61 
     Telefon mobil: 99 02 98 35 
E-post: lbs-as@frisuf.no 
 
3.Varamedlem:  
     Karsten Oma 
     Telefon privat: 55 12 47 23 
     Telefon mobil: 480 78 030 
E-post: koma@tele2.no 
 
Nøst og havneutvalg: 
Dag Olav Drange: 55 99 01 07 
Bjørn Rasmussen: 55 99 15 34 
Helge Woods: 55 13 80 78 
Frank Olsen: 55 99 17 14 
Ole Erik Drange: 56 57 21 33 
Rune Søreide: 55 99 18 29 
 
Treningsutvalget: 
Ottar Uthaug: 55 91 27 21 
Inger Lise Milde: 55 22 87 98 
Gunnar Milde: 55 22 88 59 
Erik Birkeland: 55 99 19 48 
Henrik Østervold: 55 99 05 28  
Hilmar Buvik: 55 91 78 95 
 
Regattautvalg: 
Kjell Totland: 55 29 68 51 
Stein A Strømme: 55 22 78 64 
Per Erik Krantz: 55 16 43 33 
Marit Gleditch: 55 13 20 62 
Terje Grøttum: 55 13 98 44 
Kjell Milde: 
 
Revisor: 
Dag Steinslid: 55 99 17 21 
 
Vararevisor: 
Kjell Milde: 55 99 17 87 
 
Representanter HSK ting: 
Åge Milde: 55 12 58 22 
Kjell Totland: 55 29 68 51 
 
Valgkomite: 
Stein Olav Drange: 55 99 18 08 
Tore Kristian Vik: 481 03 356 
Ketil Krantz: 55 52 03 55  
 
        
 

Leder: 
  Tore Kristian Vik 
 Telefon mobil:  481 03 356 
E-post: tkris-vi@online.no 
 
 Nestleder: 
 Åge Milde 
 Telefon privat: 55 12 58 22  
 Telefon jobb: 55 94 90 13 
E-post: aam@skipskonsulent.no   
 
Sekretær: 
 Inger Lise Milde 
    Telefon privat: 55 22 87 98 
    Telefon mobil: 93 01 99 30 
E-post: lise_milde@hotmail.com 
 
Kasserer: 
 Odd Haugland 
    Telefon privat: 55 22 76 78 
E-post: Odd.Haugland@hjemme.no 
 
1.Styremedlem: 
Leder regattautvalget 
 Kjell Totland 
 Telefon privat: 55 29 68 51 
 Telefon jobb: 55 95 93 53 
    Telefon mobil: 48 00 69 62 
E-post: kjell.totland@nhh.no 
 
2:Styremedlem: 
Leder nøst og havneutvalg 
 Dag Olav Drange 
 Telefon privat: 55 99 01 07 
 Telefon mobil: 952 02 791 
E-post: do.4r114g5@c2i.net 
E-post: mb-nost@bgnett.no 
 
3.Styremedlem: 
Leder treningsutvalget 
    Ottar Uthaug 
    Telefon privat:55 91 27 21  
    Telefon mobil: 917 36 751 
E-post: ottaru@broadpark.no 
 
4.Styremedlem 
Leder jentelaget 
Utleie lokaler 2.etasje nøst 
 Berit Rasmussen 
 Telefon privat: 55 99 15 34 
     Telefon mobil:971 46 809 
E-post: bj-rasmu@online.no 
 
1. Varamedlem: 
    Bjørn Rasmussen 
    Telefon privat: 55 99 15 34 
    Telefon mobil: 901 09 691 
E-post: bj-rasmu@online.no 
 
 



Leder: 
 
 
 
                                          GODT NYTT ÅR 
 
 
 
 
 
Vi starter det nye året med vann rundt oss på alle kanter som om det skulle være sommer. 
Jammen er vi heldige!!!   Kanskje kan vi seile båtene ut på sjøen uten hjelp av kran i år? 
 
 
Men fra spøk til alvor. Skal båten tilbringe sommeren i anlegget vårt, må dere huske på 
søknadsfristen. Det ser ut til å bli stor pågang i år, og de som kommer etter fristen må stille 
bak. 
 
Nå ser vi alle frem til en ny og uprøvd sesong på sjøen. Håper det blir en fin opplevelse for 
alle. Men skal det være fint i anlegget vårt må vi være våkne for det som skjer rundt det, og 
hjelpe  til der vi ser det kan skje noe galt. 
Vi har hatt det nesten fredelig en god stund nå, men i vinter ble en båt frastjålet motoren og en      
båt har fått ripet opp nesten hele siden helt tydelig med vilje. Dette plager styret. Ha øynene 
åpne alle sammen, og følg med hvis der er noe som virker mistenkelig. 
Ellers håper vi at vi greier å gjøre de fleste til lags. Forslag til forbedringer og konstruktiv 
kritikk taes i mot med takk. Men husk vi må hver og en gjøre vårt til at Båtlaget og havnen 
blir en trivelig plass. 
 
Det kan bli litt rot når vi nå skal legge inn nye fortøyninger i kai 100, og ny landgang, så gjør 
det beste av det. 
 
PÅ Årsmøte ble det annonsert at vi håpet  å ha planene for utbygging i Vågen klar nå i januar, 
og innkalle til ekstraordinært Årsmøte nå. 
Det har vist seg å være altfor optimistisk.  
Sikring av nøstet må gjøres først, og det har vist seg meget dyrt. 
Vi arbeider nå med ideer, men det kan nok ikke gjøres før seilsesongen er over. 
Jolleslippen skal vi prøve å få på  plass provisorisk. 
Ellers vill der bli innkalt til ekstraordinært Årsmøte når det måtte bli nødvendig å ta opp lån. 
Vi har fått lånetakst på anlegget. Den ble på 3mill. 
 
Måtte sommeren bli den beste dere har opplevd, og måtte dere samle masse krefter til all den 
dugnaden vi kommer til å trenge. 
 
GOD SOMMER 
 
T K Vik     



    
 
 
 

Referat fra 

ÅRSMØTE 2006 
14. november 2006 

 
 
 
Sted : Mildenøstet 
 
Fremmøtte :  33 medlemmer 
 
Årsmøtet ble satt kl 19.05 
 
Dagsorden 
 

1. Åpning av årsmøtet og godkjenning av innkalling.  
Innkallingen godkjent.  
 

2. Valg av dirigent, referent, tellekorps. 
Dirigent:  Tore Kristian Vik 
Referent:  Inger Lise Milde 
Tellekorps:  Gunnar Milde og Karsten Oma 
 

3. Godkjenning av fremmøtte medlemmer.  
33 medlemmer tilstede. 
 

4. Godkjenning av saksliste. 
Leder ønsket å ta inn utdeling av Hederstegn som punkt 7 på sakslisten. 
Pkt. 7. Valg endret til pkt. 8. Valg. 
Sakslisten ble godkjent. 

 
 
SAKSLISTE 

 
1. Årsberetning. 

Årsberetning 2006 for Milde Båtlag ble gjennomgått og vedtatt. 
 

2. Regnskap 
Årsregnskap 2006 for Milde Båtlag ble gjennomgått og vedtatt. 
 

Milde Båtlag 
Skipanesvegen 12  

5259 Hjellestad 
E- mail: styret@mildebatlag.org 

www.mildebatlag.org 
Kontonr: 3411.18.03007 

Org.nr : 985 399 875 



3. Forslag fra styret. 

Forslag til endringer i § 4 i MBs ”Vedtekter for Milde Båtlags Anlegg og Drift”. 
 
Tillegg 1: 

Maksimal grense lengde/vekt for båter i flytekaiene settes til 36’’ og en 
båtvekt på 6000kg. Nøst og havn kan dispensere for båtens lengde/vekt i 
en flytebrygge dersom samlet bruksbelastning på denne kaien ikke 
overskrides. 

Det ble stemt over forslaget. 18 for og 11 mot, forslaget falt fordi det kreves 2/3 
flertall. 
 
Tillegg 2: 

Ansiennitet for havneplass kan bare gjøres gjeldene for en båt per eier. 
Enstemmig vedtatt. 
 
Tillegg 3: 

Dugnadsinnsats: Året deles i to sesonger, sommer og vinter-sesong. 
Krav: inntil 10 timer sommer, og 10 timer vinter, for båteiere med båt i 
havnen. Frikjøp fra dugnad kr. 1000,- pr. sesong. Dugnadsfritak for 
pensjonister over 67 år og tillitsvalgte. 

Enstemmig vedtatt. 
 
Tillegg 4: 

Dersom en eier, eller sameiergrupper, har flere båter i havnen, 
følger det en dugnadsplikt pr. båt. 

Dersom tillitsvalgte har flere båter i havnen, gjelder 
dugnadsfritaket bare en av båtene. 

Enstemmig vedtatt. 
 

4. Forslag fra medlemmene 
Ingen forslag. 

 
5. Vedta kontingent 

Styret har ikke forslag om å høyne kontingenten for neste år. 
 

6. Budsjett 
Budsjett 2007 for Milde Båtlag ble gjennomgått og vedtatt. 
 



7. Hederstegn utdeling 
Tre nye æresmedlemmer:  

Kjell Milde 

Berit Rasmussen 

Bjørn Rasmussen 
 
Leder i Milde Båtlag, Tore Kristian Vik, delte ut æresmedlemsmedalje til hver av de 
nyutnevnte æresmedlemmene. 

 
8. Valg av representanter til styret og utvalg 

Leder i valgkomiteen, Stein Olav Drange, ledet valget. Alle valg ble gjort med 
akklamasjon. 
 
Tillitsverv 2007: 

Styret 
Leder: Tore Kristan Vik 
Nestleder:  Åge Milde  
Sekretær:  Inger Lise Milde 
Kasserer:  Odd Haugland 
1. Styremedlem:  Kjell Totland 
2. Styremedlem:  Dag Olav Drange 
3. Styremedlem:  Ottar Uthaug 
4. Styremedlem:  Berit Rasmussen 

1. Varamedlem:  Bjørn Rasmussen 
2. Varamedlem:  Lasse Rognaldsen 
3. Varamedlem:  Karsten Oma 

 
Nøst og havneutvalg 

  Dag Olav Drange 
  Bjørn Rasmussen 
  Frank Olsen 
  Ole Erik Drange 
  Helge Woods 
  Rune Søreide 
 

Treningsutvalg 
  Ottar Uthaug 
  Inger Lise Milde 
  Gunnar Milde 
  Erik Birkeland 
  Henrik Østervold 
  Hilmar Buvik 
 
  



Regattautvalg 
  Kjell Totland 
  Stein Strømme 
  Per Erik Krantz 
  Marit Gleditch 
  Terje Grøttum 
  Kjell Milde 
 
Revisor 
  Dag Steinslid 
 Vara:  Kjell Milde 
 
 
Årsmøtet ble hevet kl. 20.20 
 
 
 
 
Inger Lise Milde 
Sekretær/referent 
 
 
 
 
  Tore Kr. Vik      Åge Milde 
  Leder       Nestleder 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Julebasar 2006 
 

Julebasaren på Mildenøstet ble en fin kveld for medlemmer og bygdefolk. Der var mange fine 
gevinster så det tok en del timer å bli ferdig, det ble servert kaffe og kaker og saft til barna. 
Det såg ut til att alle koste seg, og vi vil takke alle giverne for mange flotte gevinster. Det var 
noen stoler ledig. Så alle er velkommen til neste julebasar. 
  
Hilsen jentelaget. 
 



 
 

 
Melding om søknadsfrist for havneleie sommersesongen 2007 

 
Vintersesongen er snart over og vi må forberede oss til sommersesongen. Et viktig skritt i den 
retning er å sikre båten en plass i havnen. Milde båtlag inviterer alle medlemmene til å søke 
plass i havneanlegget for sesongen 2007. Det er viktig at riktig størrelse (i meter) og vekt på 
båten blir ført på skjemaet.  Vi disponerer ca 60 plasser som skal fordeles mellom store og 
små båter, seilbåter og motorbåter. 
 
Ved tildeling av plass er det medlemsansienniteten som gjelder og ved lik ansiennitet går 
seilbåter foran motorbåter. Havnestyret kan fravike ansiennitetsreglene når et medlem ikke 
har gjort opp for seg fra tidligere sesonger, eller ved for seint innlevert søknad. Husk 
søknadsfrist 
 

Søknadsfristen er  
søndag 18. Februar 

 
Ved søknad om plass aksepteres de regler som gjelder i havneanlegget. Ved tildeling av plass 
aksepteres avtalen som nærmere presiserer de retter og plikter som følger plassen.  Vi minner 
om at årsmøtevedtaket om kr 10 000,- i innskudd fortsatt står ved lag.  
 
 
Dugnad og orden 
Det skal her understrekes plikten til å ha båten forsvarlig fortøyd, med minst 4 
strekkavlastere. Rydde og fjerne eget boss fra MB`s områder og å delta på dugnader for å 
holde naust, havn og områder i god stand. Innkalling til dugnad vil vi i år gjøre med et eget 
skjema i bladet. På dette skjemaet vil det være satt opp en del datoer der det skal være dugnad 
i båtlaget. Det vil også inneholde rubrikker for de som vil kjøpe seg fri fra dugnad med kr. 
1000.– pr. sesong 
Dugnadsplikten er for tiden inntil 10 timer se datoplanen. 
Den som ønsker å bruke dugnadstiden på sjøen, (regattahjelp/følgebåt) blir kontaktet så snart 
behov for mannskap foreligger.  
For de som setter seg opp på faste datoer vil det ikke bli gitt ytterlige påminnelser så det kan 
være en god ide å ta kopi av skjemaet. 
Dugnad blir avregnet etter hver sesong. 
 

Utsetting av båter blir lørdag 21. April kl 09:00. 
 
Utsettet er en fellesoppgave, og det er krav om at alle båteierne er til stede og hjelper til i hele 
perioden. 

NØST OG HAVNEUTVALG 



Regler for strømforsyning 
 
 
 
Milde båtlag er  på det nærmeste helt ferdig med den planlagte  utbyggingen av 
strømforsyning til landområder og flytebrygger. 
 
På flytebryggene har vi fått søyler med fire  låsbare strømuttak uttak på hver post. 
Det er også egen måler for hvert uttak, samt at to og to uttak har felles jordfeilbryter. 
Skulle noe hende med ditt elektriske anlegg, vil jordfeilbryteren koble ut, og alle de andre vil 
beholde sin strømtilførsel. 
 
I strømskurene på land er det også måler for hvert uttak. Jordfeilbrytere finnes også her. 
 
På alle utendørs søyler er det standardiserte  to – polte runde kontakter med jording. 
Tilsvarende  støpsler kan kjøpes  hos nøst og havneutvalget. 
I skurene er det normale jordete kontakter. 
 
Kabler som skal brukes utendørs må være av godkjent type, og helst i en lengde fra 
forsyning og til brukerpunkt. 
 
 
 
1.Kontakt for strømuttak, bestilles hos nøst og havneutvalget. 
 
2.Kostnader: Vi opererer med to sesonger, sommer og vinter. 
   Tilkoblingsavgift er kr. 500.- pr sesong. 
    Forbruksavgiften er pr. dato  kr. 1,- pr. kwh. (denne kan endres om leverandøren setter opp 
    prisen i løpet av sesongen.) 
 
3.Måleravlesning: Hver måler avleses ved sesongstart, midt i sesongen og eventuelt ved store 
endringer i  kilowatt avgiften. Måleren avleses igjen dersom bruker avslutter leieforholdet, 
eller ved sesongslutt. (før utsett / før opptak). 
 
4.Bruker må selv låse ”sitt” uttak når dette er tildelt av nøst og havneutvalget. 
   Måleren viser hvor nye som er tappet fra ”din” kontakt. 
 
5.Kabler fra båt til båt er helt forbudt. Fare for jordfeil , galvanisk strøm og tæring. 
 
6. Alle lagets medlemmer får  fri tilgang  til strøm, første uke etter båtopptak, og de to siste 
    ukene før sjøsetting. (Avlesningsperioden startet og stopper på  tilsvarende tidspunkt) 
 
 
 
Ved å forholde seg til disse enkle punkter, bør vi få til en rettferdig ordning der den enkelte 
ikke betaler mer enn for det som er brukt gjennom sesongen. 
 
N & H.jan 07 
 



 
 
 Betalingssatser for båter i  MB havn ,Tariff 2007 

 
Vågelvkaien: fast båsbredde 2,8m.                kr.2500.- pr.år 
 
Sommerleie: Grunnsats kr 1100.- pr.m.båsbredde 
Kai 100-200- Beregningsmåte: Båtens bredde + 70 cm. 
Kai 300 -        Beregningsmåte: Båtens bredde + 100 cm. 
Båter som er større enn 11m lengde og  3,60m bredde, forholder seg til tabell: 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      11,00         12,00        13,00      14,00 
 
 
 
Kai 100-200:                       Grunnsats vinterleie                  kr.800.-.-  
pr.m . båsbredde. 
Beregningsmåte som for sommerleie 
 
 
Landleie ink. Kran:                Båter under   750kg,    kr.2500.- 

                       Støre båter                kr.3000.- 
 

Landleie eget opptak        kr.1500.- 
(bare etter avtale med N&H) 
 
N & H jan 07 

Båtlengde 
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NB! 
Før tildeling av plass i nøst eller 

havn, må alle kontigenter, avgifter, 
leie etc. fra tidligere år være betalt. 

 
 Alle som tildeles plass vil bli 

tilsendt innbetalingsgiro snarest etter 
tildeling. 

 
 

 
 

 
Til: Milde Båtlag 
 Nøst og Havneutvalget 

Skibenesveien 12 
5259 Hjellestad 

 
SØKNAD OM HAVNEPLASS SOMMER- 

SESONGEN 2007 
 

Det søkes herved om plass i: 
 

Kryss av Plass Pris 

 Flytebrygger Mildenøstet Ifølge skjema 

 Flytebrygger Kommunenøstet Ifølge skjema 

 Flytebrygger Vågeelven                              2500,. Pr. år. 

 
Prisen for båter i flytebrygge, regnes senter/senter utriggere, normalt, 
båtbredde pluss 70 cm./  1m. på ny kai 300 
 
Jeg har følgende båt ( kryss / fyll ut ) : 
 
Seilbåt  Motorbåt  Jolle m/motor  Robå

t 
 

Fabrikat/båttype  Største lengde i meter:  

Båtens navn:  Største bredde i meter:  

Seilnummer:  Dyptgående i meter:  

Reg. Nummer:  vekt kg:  

 
Ønsker strøm 
 
Regler for dugnad og orden i havneanlegget er beskrevet på påfølgende 
side og skal følges av de som får tildelt plass i anlegget i sesongen. 
 
 
 
Navn  Tlf privat  

Adresse  Tlf jobb  

  Tlf mobil  

Postnr  Poststed  E-mail  

 
Jeg aksepterer Milde båtlags regler ved søknaden og 
vil følge disse. 
 
 
Underskrift______________________  Dato_______________ 
 
 

 
Søknadsfrist:: 

18. februar 2007 

H
av

ne
pl

as
s 2

00
7 



 
Datoplan   

 
Dugnadsdager for sommersesongen 2007. 

Sesongen 2007 ser ut til å bli en svært aktiv dugnadssesong, vi har mange store oppgaver foran oss.  Vi har satt 
opp følgende dugnadsplan. 
Det er opp til det enkelte medlem som har båten sin liggende i kaianlegget å komme med 
tilbakemelding til Milde Båtlag om når og hvilken dugnad de kan tenke seg å delta i. Ditt valg 
vil så langt som mulig bli oppfylt. Din pålagte dugnadstid er for tiden inntil 10 timer pr. 
sesong sommer som vinter. Vi presiserer følgende: Vi har valgt å frita pensjonister, 
styremedlemmer og de som sitter i de enkelte utvalg for pålagt dugnaden i den perioden de er 
aktiv. De som ikke er unntatt her får bare brette opp ermene og stille for fellesskapet. 
 
Vær snill å kryss ut i tabellen under med de 2 datoene som du vil stille. Returner så arket til 
Milde Båtlag sammen med søknad om havneplass. Legg det gjerne i postkassen på utsiden av 
Mildenøstet når du er for å se etter båten din, så sparer du porto. 
 
 
 

Oppgaver: Dag Dato: Tidsrom: Kryss av 
Regattahjelp/ 
følgebåt 

 Blir innkalt  Seilsesong  

Dugnad Onsdag 25 April 18:00-22:00  

Dugnad Lørdag 5 Mai 10:00-15:00  

Dugnad Søndag 6 Mai 10:00-15:00  

Dugnad Onsdag 6 Juni 18:00-22:00  

Dugnad Onsdag 13 Juni 18:00-22:00  

St.Hans Dugnad Onsdag 20 Juni 18:00-22:00  

Dugnad Onsdag 15 August 18:00-22:00  

Dugnad Onsdag 22 August 18:00-22:00  

Dugnad Onsdag 5 September 18:00-22:00  

 
Fritak for dugnad 

  
Kr.1000.- 

  

 
 
Dato: ___________________ 
 
 
Navn: __________________________________(Skriv med blokkbokstaver) 
 
  



 
SØKNAD OM LEIE AV BÅTLAGSBÅT 

 SESONGEN 2007. 
 
Til 
 
Milde Båtlag 
Skibenesveien 12 
5259 Hjellestad 
 
 
Søknaden må være ankommet båtlaget innen 1. mars 2007. 
 
 
Søkers  Navn :  ................................................................................ 
 
  Adresse : ................................................................................ 
 
  Postnr. : ................   Poststed : .............................................. 
 
  Telefon priv : ....................... Arbeid : ................................. 
 
Jeg ønsker å leie en av båtlagets spriseilriggede oselvere (Bambi, Ulrik, Fant) for sesongen 2007. 
Båtenes navn er angitt i prioritert rekkefølge : 
    
    1.  .................................. 
 
    2.  .................................. 
 
    3.  .................................. 
    
     
 
Dato : ........................ Underskrift : ....................................................................        
 
Det ligger også søknadsjema på web    milde batlag.org 
 
 
 



VELKOMMEN TIL JOLLESEILING I 2007. 
 

Milde Båtlag ønsker nye - og gamle jolleseilere velkommen til en ny sesong! Nytt av året er at vi i år 
kan tilby opplæring i tre båtklasser; Optimist, Zoom8 og Snipe.  
Optimist er den minste båten, og beregnet for barn i alderen 8 – 12/13 år. Zoom8 er en litt mer 
krevende båt, og kursdeltakerne bør være mellom 12 og 15 år. Samlet på disse to klassene vil vi ta inn 
ca.15 kursdeltakere. Snipe er en ny båt vi kan tilby opplæring i. Dette er en tyngre båt, beregnet på to 
personer. Vi vil ta inn 8 kursdeltakere i denne klassen. Her er det bl.a. muligheter for foreldre som har 
barn på jollekurs til å delta! 
 
Nybegynnerkurset vil bestå av en kveld med introduksjon til kurset og en helgesamling 
Torsdag 3. mai fra kl. 18.00 – 20.00 er avsatt til introduksjon, og helgen 5. og 6. mai vil det være 
praksis kombinert med teori. Alle aktivitetene vil foregå på MB sitt område i Mildevågen.  
Vi vil begynne kl. 11.00 begge dager og kommer til å avslutte ca. kl. 16.00. Deltakerne må ha med seg 
matpakke, frukt og drikke begge dager! Vi anbefaler at deltakerne bruker våtdrakt! 
Kursdeltakerne må være 8 år eller eldre, og må kunne svømme! Antall deltaker på kurset vil være 
begrenset til ca. 15 deltakere 
Etter helgesamlingen vil gruppen bli delt i to, og få tilbud om å trene enten mandag eller torsdag. 
Frist for påmelding 20. april. 
 
Kurs i Snipeseiling vil være 1. mai, fra kl. 10.30 – til ca. kl. 16.00. Etter denne samlingen vil 
deltakerne bli delt i to grupper, og få tilbud om å seile enten mandag eller torsdag.  
Frist for påmelding 20. april. 
 
Rekruttene skal ha sin første samling, torsdag 15. mars, kl. 18 – 20, hvor de skal ha litt teori om 
seiltrim, etc. De skal seile 18. og 25. mars. Treningen begynner kl. 11.00 begge søndagene og 
avsluttes ca. kl 15.00. Deltakerne må ta med matpakke, noe å skrive på, varmeklær og tørrdrakt! 
 
De viderekommende vil frem til påske delta på aktiviteter i regi av ASF eller klasseklubben (Zoom8), 
som begynner allerede i januar! Optimistseilerne vi delta på MB sine rekruttsamlinger i mars, mens 
Zoom8 seilerne vil begynne å trene på Milde etter påske.  
 
Ytterligere informasjon finner dere i ”Aktivitetsplanen for jollegruppen”, på MB sin hjemmeside (se 
under jollegruppen). 
 
Kurs- og treningsavgiften er for 2007 sesongen er kr.800,- for alle gruppene. Medlemskontigenten 
(gjelder ikke nybegynnere) til MB for 2007 betales separat. 
Påmelding til kursene via MB sin hjemmeside, eller direkte til ottaru@broadpark.no! 
 
Til foreldre! 
Vi ønsker at dere tar del i aktivitetene og miljøet. Vi trenger både bollebakere, følgebåter, hjelp til å få 
båtene ut og inn av nøstet, etc. Ytterligere informasjon vil dere få når kursene starter. 
 
 
Med seilerhilsen 
 
Ottar Uthaug 
Leder av Treningsutvalget 
 
 



Milde Båtlags 

REGATTAER   2007 
 
 
I 2007 skal Milde Båtlag arrangere ”Mildeskvetten” for tur- og havseilere, ”Korsfjordtrimmen” for 
tur-hav i samarbeid med Os Seilforening, Milderegatta/Sommerregatta for kjølbåter (Oselvar, Knarr 
etc.), KM Joller, ”ASKELADDEN” for tur- og havseilere i samarbeid med Os Seilforening, MB Jollen, 
samt Klubbmesterskap. 
I tillegg kommer treningsseilas seriene ”Mildetrimmen” for tur/hav og ”Oselvartrimmen”.  
 
Terminlisten 2007 for Milde Båtlags regatta arrangementer 2007 ser da slik ut: 
  
Regatta Klasser Sted Dato  
 
Mildetrimmen Tur/Hav Fanafjorden 8/5, 22/5, 5/6, 19/6, 
   7/8, 21/8, 4/9 

Mildeskvetten Tur/Hav Fanafj.-Korsfjorden 12. mai 

Korsfjordtrimmen Tur/hav Blia 15/5, 29/5, 12/6, 26/6, 
   14/8, 28/8, 11/9, 25/9 

Oselvartrimmen Oselvar Fanafjorden 23/5, 30/5, 6/6, 13/6, 20/4, 
   8/8, 15/8, 22/8, 29/8, 5/9 

Milderegatta/Sommer Kjølbåter Fanafj. – Korsfj. 9. – 10. juni 
 Oselvar, Knarr etc.  

KM Joller Fanafj. – Korsfj. 25. – 26. august 

ASKELADDEN Tur/Hav Korsfjorden, 1. – 2. september 
  Bjørnefjorden 

MB Jollen Joller Fanafj. – Korsfj. 22. september 

Klubbmesterskap Joller, Oselvar Fanafjorden Ikke endelig fastsatt 
 Tur/Hav  Ikke endelig fastsatt 
  
 
NB ! Vedrørende MB klubbmesterskap 

På terminlistemøte i HSK høsten 2006 ble generell dato for klubbmesterskap 2007 satt til 
helgen 29. og 30. september. Men dette kolliderer med skolenes høstferie, da mange elever 
med foreldre reiser på ferie. Det kan derfor i stedet være aktuelt å avvikle MBs 
klubbmesterskap for joller på søndag 23. september, dagen etter at MB Jollen er avviklet. 
Da kan det også være aktuelt å ta oselverne med i samme slengen.  
Klubbmesterskapet for tur- og havseilerne vil mest sannsynlig måtte avvikles søndag 30. 
september, eventuelt lørdag 29. sept., men også her kan det bli aktuelt med en annen dato. 

 
Nærmere informasjon vil bli gitt i neste medlemsblad. Se også Milde Båtlags internettsider 
www.mildebatlag.org    (klikk på Regattaer).  
 
Milde Båtlags regattautvalg vil ta seg av arrangementene og vi håper at riktig mange av båtlagets 
båteiere og seilere vil støtte opp om de forskjellige regattaene ved å delta så mye som mulig. Men vi 
trenger også hjelp av medlemmene til å få gjennomført de tekniske arrangementene, ikke minst i 
forbindelse KM Joller, Askeladden og MB Jollen.  
 
Hilsen Regattautvalget 



 
 

OSELVARKLUBBEN  
 informerer 

 
Norgesmesterskap Oselvar 2007 

Austevoll Regatta 
28. – 29. juli 

Møgsterfjorden / Hundvågosen 
Austevoll Seilforening 

 
NM Oselvar 2007 vil bli arrangert av Austevoll Seilforening i helgen 28. – 29. juli 2007. 
Seilasene vil foregå på Møgsterfjorden med Hundvågosen som reservebane.   
 
Så for 2007: Ta ferie fra begynnelsen av juli og avslutt med å seile Norgesmesterskap / 

Austevoll Regatta i oselvar i Austevoll lørdag 28. og søndag 29. juli.  

Nærmere informasjon og innbydelse til arrangementet vil bli sendt ut senere i år. 
  

KM Oselvar 2007  
 

10 kvm Oselvar, klasse K  
 

Båtlaget Njord/Tysnes  
 

18. og 19. august.  
 

Kryss av i kalenderen, få oselvaren på sjøen og bli med !!!!  

 

 
 
 
 
 
 
………………………………………………………… 
 
Returadresse 
Milde Båtlag 
Skipanesvegen 12                         
5259 Hjellestad   Husk å melde fra om adresseforandring! 


