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Fine forhold og god deltagelse i Norges Cup 1 i Ålesund april 2008. 
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Milde Båtlags styre 2008 
 
 

 
 
Milde Båtlags medlemsblad 
 
 
Adresse: 

Milde Båtlag 
Skibenesveien 12 
5259 Hjellestad 

Telefon:   55 99 15 30 

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) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leder: 
  Tore Kristian Vik 
 Telefon mobil: 481 03 356 
E-post: tkris-vi@online.no 
 
 Nestleder: 
 Karsten Oma 
 Telefon privat: 55 12 47 23 
E-post: koma@tele2.no   
 
Sekretær: 
 Inger Lise Milde 
    Telefon privat: 55 22 87 98 
    Telefon mobil: 930 19 930 
E-post: lise_milde@hotmail.com 
 
Kasserer: 
    Odd Haugland 
    Telefon privat: 55 22 76 78 
E-post: Odd.Haugland@bkk.no 
 
1. Styremedlem: 
Leder regattautvalget 
 Kjell Totland     
 Telefon privat: 55 29 68 51 
 Telefon jobb: 55 95 93 53 
     Telefon mobil: 480 06 962 
E-post: kjell.totland@nhh.no 
E-post: regatta@mildebatlag.org 
 
2. Styremedlem: 
Leder nøst og havneutvalg 
 Dag Olav Drange 
 Telefon privat: 55 99 01 07 
 Telefon mobil: 952 02 791 
E-post: dagod@broadpark.no 
E-post: mb-nost@mildebatlag.org 
 
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 46 805 
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 
 
2. Varamedlem: 
Leder redaksjonskomiteen 
     Lasse Rognaldsen 
     Telefon privat: 55 29 97 61 
     Telefon mobil: 990 29 835 
E-post: lbs-as@frisuf.no 
 
3. Varamedlem:  
     Marit Hafstad Gleditsch 
     Telefon privat: 55 13 20 62 
     Telefon mobil: 414 76 601 
E-post:  
marit.gleditsch@bergen.kommune.no 
 
Nøst og havneutvalg: 
Dag Olav Drange: 55 99 01 07 
Bjørn Rasmussen: 55 99 15 34 
Helge Woods: 55 13 80 78 
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 
Erling Nesse: 901 08 097 
Gunnar Milde: 55 22 88 59 
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 
Anne-Marie H. Gleditsch:  

         938 93 222 
Terje Grøttum: 918 04 409 
Kjell Milde: 
Ketil Krantz: 55 52 03 55 
 
Revisor: 
Dag Steinslid: 55 99 17 21 
 
Vararevisor: 
Kjell Milde: 55 99 17 87 
  
Representanter HSK ting: 
Karsten Oma 
Kjell Totland 
 
Valgkomite: 
Stein Olav Drange: 55 99 18 08 
Tore Kristian Vik: 481 03 356 
Ketil Krantz: 55 52 03 55



 
 

                                           Leder  
 
 
Det går mot sommer folkens, håper på masse sol og passe vind. 
 
Styret har i løpet av vinteren ved et kurs og artikler i blad blitt klar over bakdelene ved 
at Båtlaget har laget et slikt fint EL-Anlegg. Selv om vårt anlegg er 100% er man 
avhengig av opplegget  i de båtene som mottar strøm. Hvis en båt ikke har et godt 
nok anlegg om bord og der oppstår lekkasje, går det ut over nabobåtene, som tar om 
bord strøm, og de kjettingene som utgjør fortøyningene for kaiene. 
 
De eneste båtene som er helt trygge er de som har skilletrafo mellom seg og land-
strømmen. De kan ikke skade andre, og blir ikke selv skadet dersom andre har feil. 
(Det er en skandale at ikke sånt er installert fra fabrikk i nye dyre båter.) 
 
Styret har derfor annet steds i bladet laget forslag til retningslinjer for bruk av strøm 
for dem som ligger på sjøen, som vi vil legge frem for Årsmøte til høsten. Vi vil også 
prøve å få en juridisk betenkning av hvilket ansvar Båtlaget kommer i hvis båter, som 
ikke har et godkjent anlegg om bord, tillates å motta land-strøm.  
 
Siden det Ekstraordinære Årsmøte ikke ville ha boder utenfor nøstet, som kunne 
tjene som garderober for jolle seilerne, arbeider styret med forslaget som kom opp på 
møtet om å lage garderober nede i nøstet. 
Da må vi se flere ting i sammenheng.   
Vi må ha et nytt kloakksystem, som vi nå sender inn byggemelding på. Når det er på 
plass må de gamle toalettene flyttes for å kunne knyttes til kloakkanlegget. 
Så vi arbeider med planer hvordan vi kan knytte nye garderober og toaletter 
sammen. 
 
Men nå konsentrerer vi oss først og fremst om å ha sommer med masse deilige 
dager på sjøen. 
 
GOD SOMMER ALLE SAMMEN 
 
 
 



Ny sesong – nye muligheter 
V/Ottar Uthaug 
 

Trofaste lesere av medlemsbladet har sikkert fått med seg at seiling i økende grad har 
blitt en helårssport for seilere som ønsker å hevde seg i toppen. MB sine ivrigste 
jolleseiler har i løpet av vinteren trent på Askøy seilsportsenter, sammen med seilere 
fra ASF, Os Sf. og Stord Sf. 
 
Vintertreningen har til tider vært heftige, med snø- og regnbyger, temperaturer rundt null 
grader og vind mellom 0 til 12-18 ms. Samlingene har vært basert på samarbeid mellom 
klubbene, hvor alle har bidratt med trenere, sikring på vannet og ansvar for varm lunch!  
”Borte bra, men hjemme bets”, er et gammelt ordtak. Slik er det for jolleseilerne også, det er 
kjekt å besøke andre klubber, men kjekkest er det når vi kan sjøsette jollene på Milde og 
seile i Fanafjorden! 
 
 
 
Navn: Trine-Lise Hole Isaker 
Alder:18 år 
Forening: Bergens-seilforening 
Når begynte du å seile og hvilken 
båtklasse? Jeg begynte å seile da jeg var 8 år, 
da begynte jeg i optimisten. jeg seilte så 
optimist til jeg var 14. 
Hvilken båtklasse seiler du nå? Nå seiler jeg 
Europajolle, og har seilt denne båten i 4 år. 
Hvem er du trener for? Jeg er trener for 
viderekommende i Milde Båtlag 
Hva er ditt beste seilminne? Mitt beste 
seilminne er NM i Tønsberg for noen år siden 
da jeg hadde mulighet til å komme på pallen 
siste dag med finale seilaser.. selv om jeg ikke 
gjorde det er det en av de mest lærerike 
dagene i mitt liv.  
Hva er ditt beste seiltips? Gi aldri opp, det er 
bare å ta et steg av gangen. Øvelse gjør 
mester, men husk det tar tid.  
 
 
 
Navn: Elsa Mathilde Buvik 
Alder:13 blir 14 i juni 
Seilnr.: NOR 3158 
Hvor lenge har du seilt? 5 ½ år 
Hva er målet i år? Lag i Junior Nordisk 
Mesterskap. 
Beste seilminne? Da jeg vant en seilas i min 
første Norges cup, som var i Florø.   
Hvilken båt seiler du om tre år? Jeg tror jeg 
seiler 29er, men det kan også hende at jeg 
seiler laser radial. 
Hvem er forbildet ditt innenfor seiling? Linda 
Andersen, men jeg tror også Siren Sundby 
 



 
Navn: Fiona Ø. Fredheim 
Alder: Blir 13 til høsten. 
Seilnr: NOR 3364. 
Hvor lenge har du seilt? 3 år og begynner nå 
på mitt 4.år. 
Hva er målet i år? Å seile mye og ha det gøy. 
Beste seilminne: Første gangen jeg satt i en 
båt og seilte på Milde Båtlag. 
Hvilken båt seiler du om tre år? Jeg er ikke 
sikker på hvilke båt jeg selier om 3 år. 
Hvem er forbildet ditt innenfor seiling? Jeg 
har innen spesielle seiler forbilder 
 
 
 
 
Navn: Cassandra Elvingdal 
Alder: 13 
Seilnr.: NOR 3359 
Hvor lenge har du seilt? Dette er min fjerde 
sesong 
Hva er målet i år? Gjøre det best mulig i 
Hordacupen og få mye fin seiling! 
Beste seilminne? Da jeg vant HordaCupen i 
eldste klasse 2007 
Hvilken båt seiler du om tre år? Zoom8 
kanskje..  
Hvem er forbildet ditt innenfor seiling? Jeg 
har ikke et spesielt forbilde, men det finnes jo 
mange gode aktive seilere. 
 



Økonomisk støtte. 
 
Milde Båtlag har siden 2004, tildelt stipend til barn og unge som seiler for MB. 
Formålet med stipendene er å gi økonomisk støtte til sportslige prestasjoner innenfor 
seilsporten. 
 
I 2008- sesongen er det satt av kr. 30 000,- til dette formålet. Se forøvrig kriterier for 
tildeling.  
 
 
Kriterier: 
 

1. Stipend deles ut til jolleseilere som seiler for MB. 
2. Medlemskapet til MB må være betalt. 
3. For tildeling av stipend legges det vekt på deltakelse på lokale-, nasjonale – 

og/eller internasjonale regattaer, treningssamlinger, sportslige resultater og 
antall regattaer. 

4. Det legges også vekt på tilbakeføring av erfaringene som utøveren har tilegnet 
seg, til jollemiljøet i MB. Med dette menes at utøveren deler sine 
kunnskaper/erfaringer med trenere og seilere i MB. Dette kan skje på 
forskjellige måter, f. eks. i form av veiledning til yngre seilere og samtale med 
trenerne.  
Gode holdninger og aktiv medvirkning til utvikling av MB sitt jollemiljø vil også 
være viktig. 

5. Styret i MB vil fordele stipendene etter skjønn., og avgjørelse om tildeling kan 
ikke påklages. 

 
 
 
Styre i Milde Båtlag 
 



Milde Båtlags 

REGATTAER   2008 
 
 

Milde Båtlag skal i år arrangere ”Mildeskvetten” for tur/havseilere, Bergen Cup for Snipe, ”MB-
Jollen” for jolleklasser, ”Sommerregatta” for oselvere og kjølbåter og NM Oselvar. I samarbeid med 
Os Seilforening skal MB også arrangere ”Korsfjordtrimmen” og ”ASKELADDEN” for tur/havseilere. 
I tillegg kommer MBs lokale treningsseilasserier ”Mildetrimmen” for tur/hav og ”Oselvartrimmen”. 
Sesongen avsluttes med  Klubbmesterskap i siste halvdel av september. 
 
For innbydelse og nærmere informasjon om den enkelte regatta se Milde Båtlags internettsider 
www.mildebatlag.org (klikk på Regattaer i menyen til venstre). 
 
Arrangementene vil bli ledet av Milde Båtlags regattautvalg 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. Her 
gjelder absolutt det olympiske mottoet ”Det viktigste er ikke å vinne, men å delta”!  
 
Men vi trenger også hjelp av medlemmene til å få gjennomført de tekniske arrangementene, ikke 
minst i forbindelse med Mildekvetten, Bergen Cup, MB-Jollen, Sommerregatta, NM Oselvar og 
Askeladden. Ta kontakt og still opp, slik at vi kan få gjennomført arrangementene på en god måte. 
Husk at dugnadsplikt i forbindelse med båtplass i MB’s flytebrygger kan gjøres som ”blå dugnad”, 
enten ved å stille med arrangementsbåt eller hjelpe til ellers under båtlagets regattaer. 
 
Vi ønsker Milde Båtlag og lagets medlemmer en riktig god seilsesong. 
 

Hilsen 

Regattautvalget 
 
  
 

Korsfjordtrimmen 
Tur- og havseilere 

 
Os Seilforening og Milde Båtlag inviterer til 
Korsfjordtrimmen 2008. Seilasen er en 
serieseilas, som består av i alt 7 enkelt seilaser 
fordelt på annenhver tirsdag, før og etter 
sommerferien.  
 
Regattaen inngår i HordaCup 2008 for tur- og 
havseilere. 
 
Det seiles i LYS og seilasene finner sted på 
følgende tirsdager:  

13. mai, 27. mai, 10. juni, 24. juni,  

12. aug., 26. aug. og 9. september. 
 
Start og innkomst ved Blia. Første start er kl. 
18.30 alle dager. 
 
Påmelding til www.os-seilforening.org eller 
skriftlig til Os Seilforening, Postboks 270, 
5201 OS. 

 
Innbydelse og ytterligere informasjon om 
Korsfjordtrimmen finnes på Os Seilforenings 
internettsider. 
 

 
 

http://www.mildebatlag.org/
http://www.os-seilforening.org/


Mildeskvetten 
Tur- og havseilere  -  24. mai  2008  -  kl. 12.00. 

 
Mildeskvetten arrangeres i år på lørdag 24. mai 
og seilasen, som inngår i HSK HordaCup 2008 
for tur- og havseilere, seiles på Korsfjorden/ 
Lysefjorden. Det seiles en seilas på faste 
merker, med start og innkomst i farvannet 
utenfor Herøyodden i ytre Fanafjorden. Første 
start/klasse kl. 12.00. 
 
Handicapsystemet LYS vil bli benyttet og båter 
kan melde seg på i følgende klasser:  

LYS - uten spinnaker 
LYS - Doublehanded (med båtens høyeste 

lystall og adgang til bruk av autopilot).   
LYS - med spinnaker, LYS-tall t.o.m. 1.15 
LYS - med spinnaker, LYS-tall 1.16 – 1.24 
LYS - med spinnaker, LYS-tall 1.25 – 1.30 
LYS - med spinnaker, LYS-tall 1.31 og over 
 
Startkontingent kr. 300,- per båt.  

Påmeldingsfrist er tirsdag 20. mai.  
 

Mannskapspremiering til 1/3 av antall startende 
båter i hver klasse. 
 
Påmelding på www.mildebatlag.org eller 
skriftlig til Milde Båtlag, Skipanesvegen 12, 
5259 Hjellestad. 
 
Premieutdeling vil bli avholdt til høsten og kunn-
gjøres senere. 

 

 
 

  
 

Bergen Cup 2008 

Snipe 

31. mai - 1. juni 2008 

  
Milde Båtlag inviterer til Bergen Cup 2008 for 
Snipe, lørdag 31. mai og søndag 1. juni. Det vil 
hver dag bli seilt inntil 4 seilaser på bane i 
Fanafjorden/Korsfjorden. Første start kl. 12.00 
lørdag og kl. 11.00 søndag. 
 
Alle avviklede seilaser i regattaen teller med i 
HordaCup 2008 for Snipe.  
 
Sammen med 3 andre regattaarrangementer, 
hvorav et i Danmark, inngår Bergen Cup Snipe 
2008 i norsk EM kvalifisering 2008 for Snipe. 
 
Startkontingent kr. 400,- per båt.  

Påmeldingsfrist er torsdag 29. mai.  
 
Mannskapspremiering til 1/3 av antall 
startende båter.  

 

 
 
For påmelding og nærmere informasjon om 

regattaen henvises til www.mildebatlag.org, 

klikk på Regattaer i menyen til venstre. 

http://www.mildebatlag.org/
http://www.mildebatlag.org/


MB-Jollen 
7. juni 2008 

  

Milde Båtlag inviterer jolleseilere til å delta i 
MB-Jollen lørdag 7. juni. Det vil bli seilt inntil 4 
seilaser på baner i Fanafjorden. Første start kl. 
12.00.  
 
Regattaen seiles kun lørdag og representerer 
jolledelen av Milde Båtlags Sommerregatta 
2008, som i år arrangeres i helgen 7. – 8. juni. 
 
Følgende jolleklasser inviteres til å delta: 29’er, 
Laser, Europa, Zoom8, Optimist A, B og C. 
For disse klassene teller regattaen med i 
HordaCup 2008 joller.  

Sniper kan også delta, men for denne klassen 
teller ikke regattaen med i HordaCup for joller. 
 
Startkontingent kr. 50,- per enmannsbåt og 
kr. 100,- per 2-mannsbåt.  
Påmeldingsfrist er torsdag 5. juni.  

Mannskapspremiering til 1/3 av antall 
startende båter i hver klasse.  

 

 
 
Nærmere informasjon om regattaen legges ut 
på Milde Båtlags internettsider. 

  
 

Sommerregatta 
7. - 8. juni 2008 

Kjølbåter: Oselvar, Knarr, Yngling etc. 
  

Milde Båtlags Sommerregatta for entype 
kjølbåtklasser, Oselvar, Knarr, Yngling etc., 
arrangeres i helgen 7. – 8. juni. 
 

Lørdag seiles det inntil 3 seilaser på bane i 
ytre Fanafjord/Korsfjorden. 
 

Søndag blir det 1 seilas på faste merker i 
Fanafjorden/Korsfjorden, med start og 
innkomst ved Mildeskjæret. 
 

Første start hver dag kl. 12.00. 
 

 

Startkontingent kr. 300,- per båt.  

Påmeldingsfrist er torsdag 5. juni.  
 

 
 
Mannskapspremiering til 1/3 av antall 
startende båter i hver klasse. 
 
Innbydelse og nærmere informasjon finnes på 
www.mildebatlag.org, hvor også påmelding 
kan gjøres. 

  

Milde Båtlag 80 år 

”Hage Party” i Mildevågen - lørdag 7. juni kl. 20.00. 

I år er det 80 år siden Milde Båtlag ble stiftet den 8. mai 1928. Derfor inviteres deltagere i MB-Jollen 
og Sommerregatta, samt medlemmer og andre, til ”Hage Party” i Mildevågen lørdag 7. juni. Ta med 
godt humør, mat og drikke kjøper du i partyteltet.  

http://www.mildebatlag.org/


NM OSELVAR 

9. - 10. august 2008 

  
For 30 år siden, i 1978, ble det første NM i 
Oselvar avholdt i Korsfjorden med Milde Båtlag 
som arrangør. Siden da har det hvert år blitt 
avholdt norgesmesterskap/nasjonalt klasse-
mesterskap i oselvar. I år skal det 28. NM i 
Oselvar avholdes og igjen står Milde Båtlag 
som arrangør, MB’s 8. NM for Oselvar.  
 
NM Oselvar 2008 seiles i spriseilklassen og 
finner sted lørdag 9. og søndag 10. august.  
 

 

Det vil bli seilt 4 til 7 seilaser på bane i 
Fanafjorden/Korsfjorden. Første start hver dag 
kl. 12.00.  
 
Startkontingent kr. 400,- per båt.  

Påmeldingsfrist er mandag 4. august. 
 
NSF NM-medaljer i gull, sølv og bronse til 
besetningen om bord i de 3 beste båtene. For 
øvrig mannskapspremiering til 1/3 av antall 
startende båter i klassen.    
 
NM Fest - Lørdag 9. august, kl. 20.30. 

Lørdag kveld blir det NM-fest i 2. etg. i 
Mildenøstet for NM deltakerne, medlemmer og 
andre. Kr. 250,- per kuvert.  
Forhåndspåmelding via e-post til 
regatta@mildebatlag.org eller skriftlig til MBs 
postadresse (se side 2 i medlemsbladet). 
 
Innbydelse og nærmere informasjon om NM 
Oselvar 2008 og NM-festen  legges ut på Milde 
Båtlags internettsider. 

  
 

 

ASKELADDEN 
 

Tur- og havseilere -  6. og 7. september 2008 
 

Os Seilforening og Milde Båtlag fortsetter 
suksessen fra de to siste årene ved å arrangere 
ASKELADDEN for tur- og havseilere lørdag 6. 
og søndag 7. september.  

Første start lørdag kl. 12.00 og søndag kl. 
11.00. 

Regattaen inngår i HordaCup 2008 for tur- og 
havseilere. 
 

 

Lørdag seiles det fra start ved Blia til målgang 
ved Godøysund. Båtene tar natthavn ved 
Godøysund Fjordhotell hvor det legges til rette 
for grilling og hyggelig samvær utover 
lørdagskvelden og natten. Premieutdeling på 
Godøysund for lørdagens seilas. 
 
Søndag seiles det fra Godøysund til målgang i 
Strøneosen. Sammenlagt resultatene teller i 
Åpent Os Mesterskap. 
 
Innbydelse og nærmere informasjon om 
arrangementet vil etter hvert finnes på internett 
hos Os Seilforening www.os-seilforening.org  
og på MBs hjemmeside.  
 
For å få til et godt arrangement er vi avhengig 
av at det stiller mange båter til start, både fra 
Milde og Os, i tillegg til båter fra andre 
foreninger. Så still opp og bli med!  

 

mailto:regatta@mildebatlag.org
http://www.os-seilforening.org/


Mildetrimmen 
Tur- og Havseilere 

 
Milde Båtlag inviterer til Mildetrimmen 2008, 
treningsseilaser for båtlagets tur- og havseilere.  
 
Serieseilasene finner sted på følgende tirsdager:  

6/5, 20/5, 3/6, 17/6, 5/8, 19/8 og 2/9. 

Det seiles i to klasser; LYS med og LYS uten 
spinnaker. 
 
Det seiles på bane i Fanafjorden med start ved 
le merke, eller på ”langbane” i Fana-
fjorden/Korsfjorden med start og innkomst ved 
Mildeskjæret.  

Første start kl. 18.30 alle dager.  

Ved seilas på bane kan det seiles inntil 2 
seilaser samme kveld, dersom vind og 
lysforhold tillater det.  
 

Av de gjennomførte seilaser teller de ¾ beste 
seilaser i poengsammendraget. 
 

 

NB !  Tirsdag 6. mai   

Første kveld for Mildetrimmen begynner med 
felles starttrening for joller, oselvar og T&H. 
Når den 3. starten har gått fortsetter Tur- og 
Havseilerne å seile sin 1. ordinære seilas i årets 
Mildetrimmen. 
 
Se forøvrig ytterligere informasjon, som både 
legges ut i Mildenøstets 2. etg. og i nøstet ved 
Mildekaien, og henges på oppslagstavle.  
Se også under regattaer på Milde Båtlags 
internettsider. 

  
 

 

Oselvartrimmen 
 
 
Treningsseilaser for Milde Båtlags oselvere og 
eventuelle gjestebåter. Serieseilas som finner 
sted på følgende onsdager:  

21/5, 4/6, 18/6, 6/8, 20/8 og 3/9. 
 
Det startes fra Mildeskjæret. Dersom 
vindforholdene er gunstige seiles to seilaser 
hver gang. Første start er kl. 18.30. 
 
Av de gjennomførte seilaser teller de ¾ beste 
seilaser i poengsammendraget. 
 

 
 
Se forøvrig ytterligere informasjon som 
kunngjøres på oppslagstavle ved Mildenøstet. 
Se også under regattaer på Milde Båtlags 

internettsider. 
 

  



Klubbmesterskap 

Joller og Oselvar - lørdag 20. september  

Tur- og havseilere - søndag 21. september  

 
Milde Båtlag avholder sitt Klubbmesterskap 
2008 slik: 

Lørdag 20. sept. kl. 12.00 – Joller, Oselvar 

Søndag 21. sept. kl. 11.00 – Tur/Havseilere 

Det seiles inntil 2 seilaser på Fanafjorden både 
for jolleklassene, oselvarklassene og tur/hav-
seilerklassene. 

Joller og oselvar seiler baneseilas. Tur/Hav 
seiler på bane som for Mildetrimmen og det 
seiles i klassene LYS med spinnaker og LYS 
uten spinnaker. 
 
Se forøvrig ytterligere informasjon, som både 
legges ut i Mildenøstets 2. etg. og henges på 
oppslagstavle. Se også under regattaer på Milde 
Båtlags internettsider. 

 
 
  
 
 
 
 
 

Tirsdag  6. mai 2008 
 

SESONGÅPNING 
 
 

START TRENING 
kl. 18.30 

 

Tur/havseilere, kjølbåter, joller, oselvar 
 
 
Treningsutvalget og regattautvalget inviterer til 
felles starttrening tirsdag 6. mai, for alle 
båtklassene i MB.  

 
Startene vil foregå ved utlagt startlinje i 
Fanafjorden, og vi vil prøve å gjennomføre 3 
starter for Tur/Hav, og 5 for joller og oselvar.  
 
Første start vil finne sted kl. 18.30. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. start for Tur/Hav vil være ordinær start på 
årets første seilas i Mildetrimmen 2008. 
 
Full informasjon vil etter hvert finnes på Milde 
Båtlags hjemmeside på internett, samt på 
oppslagstavle på Mildenøstet. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GYLDIG LYS-BEVIS ? 

 
Har din båt gyldig LYS-bevis utstedt av NORLYS for 2008 ?     
 
IKKE ?    

Da må du få ordnet dette før du stiller til start med båten i kappseilas. Ellers kan du 
risikere å bli diskvalifisert eller bli plassert i egen tur-klasse. 
 
Ditt gamle LYS-bevis fra i fjor er ikke gyldig lenger. Nytt LYS-bevis for 2008 blir gyldig 
først når du har betalt LYS-bevis avgift for 2008.  
 
Betalt LYS-bevis 2008 har gyldighet fra betalingstidspunkt til ut året. Avgift for nytt LYS-
bevis 2008 må betales innen 31.12.2008 for at beviset skal være gyldig allerede f.o.m. 
1.1.2008. 
 
 
NORLYS – Norsk LYS Klasseklubb 

NORLYS er klasseklubb for LYS-båtene i Norge. Klasseklubben administrerer de 
norske LYS-reglene – NORLYS Regler  – på vegne av Norges Seilforbund. 
 
Ved kappseilas for tur- og havseilere etter LYS-regelen gjelder NORLYS Regler som 
”klasseregler” og LYS-målebrev som ”målebrev”.  
 
Hjemmeside for NORLYS er: www.norlys.org  

Besøk siden og hold deg orientert om LYS i Norge. Her finner du bl.a. NORLYS Regler 
2008. 
 
 
NORSK SEILWEB 

Internettsiden www.seiling.org – Norsk Seilweb – er kommunikasjonssiden mot 

NORLYS og LYS-systemet i Norge.  
 
Her kan du registrere din båt og opprette egen side, min side, som du logger inn på 
når du bl.a. trenger å få utført følgende tjenester:  
 
- Betale LYS-målebrev avgift 
- Endre båtdata 
- Endre båteierskap/registrere ny båt 
 
Besøk siden og finn informasjon og hjelp om det meste vedrørende LYS i Norge. 
 
 

MÅLING AV BÅT OG SEIL 

LYS-målere som kan kontaktes for måling av seil og båt: 

Jan Henrik Nordeide (RAN), Hatlestadlia 145, 5227 Nesttun. Tlf. 932 32 612 
Hermod A. Opstvedt (Os), Vågshaugen 35, 5200 Os. Tlf. 56302502, 957 40 041 
Helge Askvik (Askøy), Kirkevik, 5307 Ask. Tlf. 56149506, 995 29 101 

http://www.norlys.org/
http://www.seiling.org/


 
 

 
KRAV TIL BÅTER SOM LIGGER I KAIENE MED LANDSTRØM 
 
 
Da der i vinter er en ny båt som er blitt ødelagt av tæring i havnen, 
kommer vi fra høsten av til å sette følgende krav til båter som vil ha 
landstrøm, for å unngå at det er båtens el.anlegg som ødelegger for den 
og andre båter. Dette gjelder båter på sjøen. 
 
Anlegget i kaiene har vært testet flere ganger uten at feil er funnet, og 
kommer til å bli testet hvert år fremover. Så når det skjer noe galt med 
båtene ligger feilen i båtene selv. 
 
   
Derfor vil styret foreslå for neste Årsmøte at: 

1. Alle båter med 230 volts anlegg om bord og som vil ha landstrøm 
burde ha en skille trafo rett etter punktet for om bord taking av 
strøm, eller i det minste et galvaniskskille. 

2. Båter som ”bare” vil lade batteriene, SKAL benytte en lader med 
skille trafo i 

3. Har man ikke en slik lader, skal batteriene kobles fra båtens anlegg 
under ladning 

4. Ledning fra strømsøyle til båt skal være godkjent og i en lengde 
ikke over 25 m.                                

 
 
De båtene som ikke fyller kravene, får da ikke strøm 
 
 



Bruk av landstrøm i MBs havn. 
 

For opplysning vedrørende ombordtaking av landstrøm til båter som ligger i Milde 
Båtlags havneanlegg i sommersesongen 2008, ber vi om at berørte båteiere følger 
med på båtlagets hjemmeside på internett www.mildebatlag.org. Her vil all 
informasjon om bruk av strøm bli lagt ut.  
 
Nøst- og Havneutvalget 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

NM Oselvar 2008  

Lørdag 9. og søndag 10. august 
på Milde 
 
Har du lyst til å seile NM i Oselvar? Da er det 
sikkert flere oselvere i Milde Båtlag som trenger 
mannskap. Det kan sikkert også la seg gjøre å 
skaffe båt til veie, som du kan seile sammen 
med venner. Båtlagsbåtene ”Bambi”, ”Ulrik” og 
”Fant” er foreløpig ledige for sesongen. 
 
Skulle noen av jolleseilerne i Milde Båtlag tenne 
på ideen, så er det bare å gripe sjansen, ha det 
gøy og komme igjen. Minste alder for å kunne 
være deltaker i NM er 13 år (NIF regler). 
 
Ta kontakt med Kjell Totland eller noen andre i 
styret eller oselvarmiljøet. Så skal vi se hva vi 
kan få til. 
 
Målet er at minst 20 oselvere deltar, for derved å 
opprettholde NM-status i oselvarklassen også til 
neste år. Derfor gjelder det at Milde Båtlag i år 
kan stille til start med ca. 7 – 8 båter, hver 
bemannet med 3 personer.  
 
Følg for øvrig med på MBs internettsider. 

 
 

http://www.mildebatlag.org/


 

Sankthansfeiring   i Mildevågen 

Mandag 23/6 kl.1800 
 

Det vil bli anledning til å benytte grill. 
Det blir leker for store og små, 

og så tenner vi bålet. 
 
 

Det vil bli salg av kaffe,vafler og brus m.m. 
 

Møt opp og lag fest. 

 
Hilsen jentelaget. 

 
 

 
 
 
 
 
 

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


