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Leder
Det er med ydmykhet og stor respekt for det som 
Milde Båtlag står for og har fått til, jeg tar fatt på 
rollen som leder for laget. Vi har i 2008 vært 
gjennom en turbulent og for mange en tung tid med 
indre stridigheter. Jeg er opptatt av at vi nå retter 
blikket fremover og tar tak i de utfordringene som 
ligger foran oss på en god og konstruktiv måte. Jeg 
synes derfor det er passende å trekke frem et utklipp 
fra båtlagets formål:
Vårt arbeid skal preges av frivillighet, demokrati, 
lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge 
på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse 
og ærlighet. Hovedformålet er å spre opplysning om 
seiling, og gjennom samarbeid og kameratskap 
fremme seilsport og friluftsliv i sunne former.
Milde Båtlag er og skal være et inkluderende 
treffpunkt som vi gleder oss over å være en del av.
Alle idrettslag og båtforeninger er avhengig av en 
betydelig frivillig innsats. Milde Båtlag er i så måte 
intet unntak. Jeg er spesielt takknemlig overfor de 
mange ildsjeler som over lang tid har og fremdeles 
dedikerer mye av sin fritid for å skape det vi ser i 
dag, det være seg drift av idrettslaget, arrangementer, 
vedlikehold og opprusting. Jeg er mektig imponert.
Jeg har allerede fått henvendelser fra medlemmer 
som ønsker å utvikle vårt gode miljø i båtlaget. 
Dette er med å gjøre arbeidet i styret lystbetont. Vi 
vil komme tilbake til dette senere på våren.
Styret har nå konstituert seg og kommet godt i gang 
med planleggingen av 2009. Et av styrets viktigste 
utfordringer, vil være å finne en god balanse mellom 
våre ambisjoner og finansiell styrke. Et av 
verktøyene i en slik prosess er å etablere et 
langtidsbudsjett, hvilket styret har gjort. Vi vil be om 
godkjenning av revidert budsjett for 2009 på 
ekstraordinert årsmøte 17. februar.
På første konstituerende styremøte startet vi med å 
definere hvilke verdier vi ønsker skal ligge til grunn 
for vårt arbeid. Styret valgte følgende verdier: 

- Lojal
- Nytenkende/Utviklende
- Respekt
- Inkluderende

Sammen med formålsparagrafen, skal dette være 
veiledende for vårt virke.

Til slutt vil jeg nevne Grasrotandelen. Milde Båtlag 
har registrert seg i frivillighets-registeret – noe som 
gir oss mulighet til å motta støtte fra Norsk Tipping. 
Fra 1. mars 2009 kan du som spiller hos Norsk 
Tipping, bestemme hvilket lag eller forening i 
lokalmiljøet som skal motta inntil fem prosent av det 
beløpet du spiller for. Grasrotandelen går ikke utover 
innsatsen eller premien din, men kommer i tillegg til 
det du spiller for. Når du skal levere spill fra og med 
mars 2009 av, vil du bli gjort oppmerksom på at 
Grasrotandelen finnes. Etter at du har funnet deg en 
mottaker til Grasrot-andelen, blir det avsatt penger til 
denne for hvert eneste spill du leverer. Jeg vil 
oppfordre våre medlemmer til å støtte vårt idrettslag.

Et riktig godt nyttår ønskes til alle Milde Båtlags 
medlemmer

Mvh
Reidar Helland
Leder
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Behov for skilletrafo i MB?
Det finnes to typer korrosjon som kan ødelegge 
metaller i båter og på kaianlegget når de er tilkoblet 
en elektrolytt som sjøvann; galvanisk tæring og 
elektrolytisk tæring.  
Galvanisk tæring
Dette er en naturlig prosess som oppstår når to 
ulike metaller har kontakt med hverandre gjennom 
en elektrolytt. Det oppstår en spenning mellom dem, 
og denne spenningen driver ioner fra det ene 
metallet til det andre. Dvs, det transporteres masse 
fra det ene metallet til det andre og dette kaller vi 
tæring. Ulike metaller har ulik evne til å gi fra seg 
ioner, de deles derfor inn i en spenningsrekke fra 
uedle: f.eks magnesium, aluminium og sink til de 
edle metallene som sølv, gull og platina. At sink 
ligger lavt i spenningsrekken utnyttes på båter ved 
at den nyttes som offeranode, da metallet som 
ligger lavest i spenningsrekken tæres først, og på 
denne måten sikrer vi de mer edle metallene på 
f.eks drev og propell.
Elektrolytisk tæring 
Kobles det en spenning mellom to metaller som er 
forbundet med en elektrolytt, oppstår det en langt 
kraftigere tæring enn ved galvanisk, fordi den økte 
spenningen vil gi en akselererende effekt. Tæringen 
vil oppstå uavhengig av om det er to like metaller 
eller ikke, da det er den påtrykte spenningen som 
driver prosessen og ikke som i den galvaniske der 
det er den egengenerert. Hvis metall er matt eller 
har matte flekker skyldes det sannsynligvis 
galvanisk tæring, mens et blankt/skinnende metall 
kan skyldes elektrolytisk tæring.
Hva er problemet med strøm i båt vs tæring?
Når det trekkes en strømledning fra land om bord i 
en båt, trekkes det samtidig om bord en jordledning. 
Denne jordledningen kan være koblet til minus på 
12V batteriet hvis det er et 1-polet 12V anlegg om 
bord, og dermed direkte også til motor, drev, 
propell. Dette betyr at jordledningen på land er 
elektrisk koblet til sjøen gjennom båten. 
Elektrolytisk tæring kan da oppstå hvis det finnes 
en jordfeil enten på land eller i en båt. Dvs at 
jordkabel ikke har samme potensial som Moder 
jord, dvs bunnen under båten. Det vil da gå en 
jordstrøm fra land, gjennom båten og til bunnen. 
Veien til bunn er den korteste elektrisk, dvs at den 
gjerne tar veien via nabobåten(e) og/eller kjettingene 
som holder kaianlegget på plass. Sinkanoden vil 

spises fort opp og så vil prosessen starte på de mer 
edle metallene. Blir strømmen for stor vil 
jordfeilbryter slå ut, men det vil oppstå kraftig 
tæring på nivåer langt under grensen på 30mA. Det 
skumle er at alle båter er elektrisk sammenkoblet 
gjennom jordleder, så finnes det en feil kan alle 
båtene bli berørt. 
1-polet og 2-polet 12V anlegg i båter
Den enkleste metoden for å koble 12V til 
motor/starter er å gjøre som i biler der bare 
plusspenningen trekkes frem og karosseri/motor 
brukes som minusleder. Ved denne typen 12V 
anlegg er minus på batteriet koblet til landjord, og 
følgelig kan det gå en jordstrøm gjennom båten, 
hvis en ikke er beskyttet. Dette prinsippet brukes 
helst på  mindre og/eller eldre båter og kalles 1-
polet. En mer avansert og sikrere metode som 
vanligvis brukes på større og/eller nyere båter er 2-
polet. Her trekkes både pluss og minus kabler helt 
frem til alle forbrukerne samt at jord fra land er 
ikke koblet sammen med minus. I et slikt anlegg 
kan en si at batteriladeren virker som en 
”skilletrafo” mellom 230V på land og båtens 12V 
anlegg. Dette medfører at det ikke er noen 
forbindelse mellom minus, jord og sjøen og det kan 
følgelig ikke gå noen jordstrøm.
Observasjoner og hendelser ved MB 
En Askeladden båt ble skadet vinteren 2007/08 og 
sannsynligvis kom skaden som et resultat av en 
jordfeil i båten som resulterte i elektrolytisk tæring. 
Dette er ikke 100% bevist. Det er ikke påvist noen 

Typisk galvanisk isolator fra Maddox.  Veiledende pris er 
3.990 kr, men selges vanligvis for mindre enn det. En 
galvanisk isolator veier vanligvis mindre enn 2 kg.

Vidar Åsvang, medlem i Milde Båtlag
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skade på noen av båtene som lå ved denne. Det er 
ikke funnet noen tegn til tæring på kaianlegget 
verken nå eller tidligere, noe som typer på at det 
elektriske anlegget er og har vært ok. Det elektriske 
anlegget på kaiene har også alltid blitt funnet i 
orden ved årlig inspeksjon.   
Hvordan beskytte seg?
1) Kutte jordleder. Ikke lovlig da det medfører fare 
for personskade. 
2) Galvanisk Isolator: Dette er i prinsippet kun to 
dioder som er koblet hver sin vei. Dette gjør at det 
typisk må være en spenningsforskjell på minst 0,7 
V for at det skal gå strøm gjennom den. Denne 
kobles inn på jordledningen og vil fungere som om 
jordledningen er kuttet ved lave spenninger. Ved en 
større jordfeil enten på land eller i båt som gjør at 
potensialforskjellen overstiger åpningspenningen vil 
den ikke gi noen beskyttelse mot elektrolytisk 
tæring. På grunn av dette regnes galvanisk isolator 
som mindre tæringssikker enn en skilletrafo. 
Fordelen er at den er både lettere og billigere i 

Moderne skilletrafo fra Maddox. Denne har en veiledende 
utsalgspris på 12.663 kr, men selges typisk for rundt 10.000 
kr. Vekten er 5,5 kg og den har dimensjonene: 34x26x14 cm 
(hxbxd).

innkjøp for den enkelte båteier sammenlignet med 
en skilletrafo.
3) Skilletrafo 
En skilletrafo er i prinsippet det samme som en 
vanlig trafo, dens egenart er at den gir ut akkurat 
samme spenning som den får inn. Skilletrafo regnes 
som den sikreste løsningen for å beskytte seg mot 
tæring gjennom jordleder til land. Grunnen til dette 
er at det ikke er noen form for metallisk 
forbindelse mellom strøm + jordleder inn og ut på 
skilletrafoen. Nye moderne skilletrafoer øker 
frekvensen internt vha elektronikk og har derfor 
langt mindre masse i form av jernkjerne og 
kobberviklinger. Eldre skilletrafoer veide gjerne 
30kg mens moderne typisk veier rundt 6kg.

Anbefaling
Det kan være vanskelig å si hva som er den rette 
løsningen. Forhandlere ønsker å selge produkter 
samtidig som de opptrer som rådgivere.
Det er unison enighet om at skilletrafo er best, men 
spørsmålet er om det er nødvendig spesielt hvis en 
har et 2-polet 12V anlegg og særlig hvis behovet 
for strøm er begrenset til å lade batterier en gang i 
mellom. Kaianlegget er mer robust mot tæring enn 
båtene, da de består de av tjukkere gods og 
vanligvis lengre unna feilkilden. Mange båter vil få 
problemer lenge før det vises på kaianlegget hvis 
det finnes en jordfeil i en båt. 
Jeg anbefaler derfor denne løsningen: 
Begrenset strømbehov og 2-polet anlegg: Her ser 
jeg ikke noe behov for å gjøre noe som helst. 
Stort behov for strøm og 2-polet anlegg: Anmode 
båteier om å installere skilletrafo, men ikke pålegge. 
Begrenset strømbehov og 1-polet anlegg: Pålegge å 
installere galvanisk isolator. 
Stort behov for strøm og 1-polet anlegg: Pålegge å 
installere skilletrafo. 
Det finnes en mulighet hvis båteier ikke ønsker å 
installere skilletrafo eller galvanisk isolator, nemlig 
å unngå å koble strøm fra land til båtens elektriske 
anlegg. Skal en f.eks bare lade batteriet kan 
skjøtekabel trekkes ombord og batteri kobles fra 
båtens el-anlegg før ladning utføres. Ønsker en å 
koble til en ovn kan det trekkes en skjøtekabel 
ombord i båten og sikre at ovnen ikke er i kontakt 
med noe som kan lede til sjø, dette vil typisk bety å 
bruke en dobbeltisolert ovn. 
Kaianlegget
Anbefaler en jevnlig kontroll (årlig) av det 
elektriske anlegget, samt en inspeksjon om det har 
pågått noen tæring. Denne bør utføres av en 
fagmann. Årlig inspeksjon av det elektriske anlegget 
er for øvrig også at krav fra BKK. 
Jordfeil på landanlegg skal ikke skje, det er 
installatør sitt ansvar at jordledning ikke har noen 
potensial forskjell i forhold til sjø, dvs at det ikke 
er noen jordfeil, mens det er Milde Båtlags ansvar 
at forsvarlig vedlikehold blir utført, slik at anlegget 
holder samme standard som da det ble installert. 
Problemer med landstrømmen er sannsynligvis 
likevel den største faren for tæring av kaianlegget, 
og ikke de ulike båtene som ligger tilkoblet. 
Denne artikkelen er forkortet av plasshensyn. Les 
hele artikkelen på http://mildebatlag.org/strom.pdf
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Regler for strømforsyning
for båter i nøst, på land, eller i flytebrygge/havn

Milde båtlag er helt ferdig med den planlagte 
utbyggingen av strømforsyning til landområder og 
flytebrygger. På flytebryggene har vi fått søyler med 
fire låsbare strømuttak 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. På land 
er det også måler for hvert uttak i hus og på søyler. 
Jordfeilbrytere finnes også her.
På alle utendørssøyler er det standardiserte to-polte 
runde kontakter med jording. Tilsvarende støpsler 
kan, hvis tilgjengelig, kjøpes hos nøst- og 
havneutvalget for kr 90 pr. stk. I skurene er det 
normale jordete kontakter, 10 A. 
Kabler som skal brukes utendørs må være av 
godkjent type, og helst i én lengde fra forsyning til 
brukerpunkt. De må ikke ha skader på isolasjon 
eller kontakter. Mer informasjon vil komme på 
mildebatlag.org, men på generelt grunnlag er dette 
enten en gummikabel (typisk sort) eller silikonkabel 
(typisk gul). Kabelen skal så langt som mulig ikke 
berøre sjøen.
Kontakt for strømuttak bestilles hos nøst- og 
havneutvalget.
Kostnader: Vi opererer med to sesonger; sommer 
og vinter. Tilkoblingsavgift er kr 500 pr. sesong. 
Forbruksavgiften er pr. dato kr 1 pr. kilowattime. 
Denne kan endres om leverandøren setter opp prisen 
i løpet av sesongen.
Måleravlesning: Hver måler avleses ved sesongstart, 
midt i sesongen og eventuelt ved store endringer i 
strømprisen. Måleren avleses igjen dersom bruker 
avslutter leieforholdet, eller ved sesongslutt før 
utsett/opptak.
Bruker må selv låse «sitt» uttak når dette er tildelt 
av nøst og havneutvalget. Måleren viser hvor mye 
som er tappet fra «din» kontakt.
Kabler fra båt til båt er helt forbudt, pga fare for 
jordfeil, galvanisk strøm og tæring.
Alle lagets medlemmer får fri tilgang til strøm 
første uke etter båtopptak og de to siste ukene før 
sjøsetting. Avlesningsperioden starter og stopper på 
tilsvarende tidspunkt.

Ved å forholde seg til disse enkle punktene bør vi 
få til en rettferdig ordning der den enkelte ikke 
betaler mer enn for det som er brukt gjennom 
sesongen.

Nøst- og havneutvalget

Betalingssatser for båter i flytekaiene

Vågelvkaien: båsbredde 2,8m. Pris 2.500 kr/år
Sommerleie
Kai 100-200-300 forholder seg til tabellen under.
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plass til adresselapp

Returadresse:
Milde Båtlag
Skipanesvegen 12
5259  Hjellestad

Husk å melde fra om adresseforandring!




