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Idrettslag tilsluttet Norges
Idrettsforbund og Norges Seilforbund.

Adresse:

Milde Båtlag
Skibenesveien 12
5259 Hjellestad

Org.nr: 985   399  875

Telefon: 55 99 15 30

E-postadresser:

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

Internettadresse:

http://www.mildebatlag.org

Leder:
Reidar Helland
Telefon mobil: 913 92 310
E-post: RHE@statoilhydro.com

Nestleder:
Erik Lie-Nielsen
Telefon mobil: 982 67 006
E-post: erik.lie-nielsen@mfr.uib.no

Sekretær:
Inger Lise Milde
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
Helge Woods
Telefon mobil: 481 87 722
E-post: helge.woods@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:
Repr. jentelaget
Liv Isaksen
Telefon privat: 55 99 16 20
E-post:
Liv.Isaksen@bergen.kommune.no

1. Varamedlem:
Utleie av 2. etg. i Mildenøstet
Astrid Egeland
Telefon mobil: 911 61 436
E-post: astege@online.no

2. Varamedlem:
Leder redaksjonskomiteen
Ove Gram Nipen
Telefon privat: 55 11 09 03
Telefon mobil: 936 32 337
E-post: ove@nipen.no

3. Varamedlem:
Olav Vik
Telefon mobil: 913 49 086
E-post: olavvik@broadpark.no

Nøst- og havneutvalg:
Helge Woods: 481 87 722
Frode Rønning: 994 21 356
Finn Harald Berg: 924 00 882
Leif Hetleflåt: 56 30 14 77
Michael Riisøen: 484 94  394
Steinar Hopland: 951 20 646

Treningsutvalget:
Ottar Uthaug: 55 91 27 21
Inger Lise Milde: 55 22 87 98
Erling Nesse: 977 87 565
Henrik Østervold: 454 19 990
Hilmar Buvik: 55 91 78 95
Peter Elvingdal: 934 97 192

Regattautvalg:
Kjell Totland: 480 06 962
Dag Olav Drange: 55 99 01 07
Terje Grøttum: 918 04 409
Kjell Milde: 55 99 17 87
Berit Rasmussen: 55 99 15 34
Bjørn Rasmussen: 55 99 15 34

Revisorer:
Henrik Østervold: 454 19  990
Kjell Milde: 55 99 17 87

Repr. til NSF Seilting
3 rep.

Repr. til HSK Seilkretsting
3 rep.

Valgkomite:
Stein Olav Drange: 55 99 18 08
Ketil Krantz: 55 52 03 55
Bjørn Ofte: 913 55 715

Milde Båtlags Styre 2009

MB Medlemsblad
Redaksjonskomité:

Ove Gram Nipen / Kjell Totland

E-post:

mb-blad@mildebatlag.org

Utgivelser:

2 - 3 ganger i året + årsberetning.

Opplag: ca. 450 stk.

Trykk: Bodoni hus

Annonsepriser:

Helside kr. 1000,-
Halvside kr. 500,-
Kvartside kr. 250,-
(tillegg for farge)



Leder
I skrivende stund har vi passert halvveis i båtseson-
gen og det er rikt med aktiviteter på alle bauger og
kanter. Styrearbeidet er lystbetont og samarbeidet
går strålende. Det er et solid team som jobber sam-
men, og der er med høy trivsel vi går løs på ut-
fordringene som ligger foran oss. Jeg opplever at de
aller fleste har lagt tumultene bak seg og ser fre-
mover på en god måte. Det var en svært vellykket
fest vi hadde på Milde Båtlag sin 51. årsdag. God
stemning, godt engasjement og mange nye bekjent-
skaper ble etablert. Dans på nøstet kan anbefales.
Stor takk til arrangementskomiteen!

Det var spesielt hyggelig å være med da vi rigget og
sjøsatte de 5 nye Feva-jollene, samt jollene som
Askøy Seilforening har anskaffet. Utvilsomt en av
årets høydepunkter – med disse i stallen vil nok
vårt seilermiljø bli enda mer attraktiv for det lokale
seilermiljøet på Milde og andre entusiaster som
søker til oss. Jollene er raske, moderne, tøffe og det
faktum at de bør seiles av to personer gjør jo
seileropplevelsen mer teambasert (sosial). En spesi-
ell takk til sponsorene.

Det har vært et mål for styret at det administrative
arbeidet i båtlaget skal bli mer elektronisk basert og
således både mer effektivt og kostnadsreduserende.
Dette arbeidet er i skrivende stund i ferd med å bli
ferdigstilt. Dette innebærer blant annet medlems-
registeret. Dernest vil det enkelte medlem kunne
oppdatere sine egne data og all kommunikasjon
med medlemmer vil kunne foregå elektronisk. Når
vi budsjet-terer årlig for over kr 20.000 i frimerker,
har vi et betydelig innsparings potensial.

Også medlemsbladet vil bli lagt opp slik at man kan
laste dette ned fra internett etter at man har fått et
varsel via e-post om at ny utgave er lagt ut. Vi øn-
sker også å imøtekomme alle dem som ønsker å
motta informasjon og meldemsbladet i posten på
vanlig måte. Følgelig legger vi opp til valgfrihet når
det gjelder hvordan det enkelte medlem ønsker å
korrespondere med båtlaget vårt.

I april hadde Fylkesmannen tilsyn i Milde Båtlag
sine lokaler og områder. Det ble identifisert to av-

vik og to anmerkninger. Herunder ble det påpekt at
håndtering av farlig avfall ikke var tilfredstillende.
For å lukke ovennevnte avvik vil styret innføre nye
rutiner for noen arbeidsprosesser. Dette er spesielt
behandlet lengre ut i dette bladet.

Dugnadsånden er det ingenting å utsette på. Det
har vært avholdt flere dugnader i vår og sommer,
og mye arbeide har blitt gjort. Forberedelser til
løfteopersjonen av Mildenaustet er kommet godt i
gang. Sete for jekkene er på plass og selve løftet
gjenstår.

Båtlagets tilårskomne bøyebåt, ”Skrekken”, har fått
ny motor. En spesiell takk til Dag Olav og Bjørn
som er god til å få ting gjort. Alt tyder på at vi har
installert en god versjon av arten, Sabb diesel. Dog,
”Skrekken” mangler både ly og fart og behovet for
en bedre egnet båt har meldt seg. Dette blir nok et
tema for årsmøte.

NM Oselvar 2009, som Milde Båtlag arrangerte den
8. og 9. august, ble gjennomført på en god måte. 21
båter var på sjøen og nok et gull gikk til Milde, da
Nils-Ove Nipen, Rune Nordtvedt og Harald Nipen
ble norgesmestre med ”Terna”. Vi gratulerer!

Reidar Helland

Leder, MB
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Store Milde, 18. august 2009

Årsmøte 2009

Det kalles herved inn til årsmøte i Milde Båtlag
Tirsdag 24. november, kl 19.00 i Mildenøstet

Dagsorden
1. Åpning av Årsmøte og godkjenning av innkalling
2. Valg av dirigent, referent og tellekorps
3. Godkjenning av fremmøtte medlemmer
4. Godkjenning av saksliste

Saksliste
1. Årsberetning 2009
2. Regnskap 2009
3. Forslag fra styret
4. Forslag fra medlemmene
5. Vedta kontingent og avgifter
6. Budsjett for 2010
7. Valg av representanter til styre og utvalg

Forslag som skal behandles på Årsmøtet må være sendt styret senest fredag 2. oktober 2009.

Styret
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Bursdagsfest for Milde Båtlag 8. mai
Rundt 40 medlemmer hadde satt av
kvelden til hyggelig samvær i en litt annen
setting enn den vanlige med seiling på
fjorden og løp hjem. Vi hadde tenkt at det
skulle starte med seiling og oppgave løsing,
men på grunn av stiv kuling ble det land-
ligge. Vi fordelte folket i de forskjellige
båtene og oppgavene ble løst ved kai.
Deltagerne gikk inn for konkurransen med
liv og lyst. «Alle fikk gullmedalje»

Da konkurransen var over spiste vi det flot-
teste koldtbord vi noen gang har sett. Folk
tryllet frem de lekreste retter fra kurvene
sine. Musikken var ved DJ Bjørn Ofte og
var akkurat den vi alle liker.

Da alle var kommet et stykke ned i
flaskene kom loddbøkene frem, responsen
var upåklagelig. Masse flotte premier spon-
set av seilmaker Iversen og Milde Båtlag.
Kantinetjenesten sponset oss med en stor
Hvit Dame, som vi koste oss med til kaffen.

Vi har fått mange gode tilbakemeldinger på
arrangementet, og håper på enda flere del-
takere neste år!

Hilsen festkomiteen

Liv, Astrid, Olav, Bjørn Fridtjov og Lise

Det årlige arrangementet gikk av stabelen i strålende
vær. Masse folk fra bygda og nabobygda var
representert.

Salgsbodene stod ute og vi solgte kaffe, vafler, snop og
brus m.m. Det var kø ved grillene.

Bålet ble tent ca 19.30 og brant hele natten.

Det er veldig kjekt å få være med og lage en slik fest for
lokalbefolkningen og andre. Mange gode
tilbakemeldinger.

Jentelaget

St. Hans i Mildevågen
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Askøy Rundt 2009

sigende.

Spinnakere kommer opp. Vi klarer å holde siget, og
det viser seg å være bare midlertidig stille. Vindskiftet
kommer og vinden setter seg fra sør igjen og friskner
på. Vi bestemmer oss for å gå midtfjords i medstrøm-
men. Spinnakeren står fint og stemningen stiger. Båt
etter båt distanseres og nå må vi da være nesten først?
15-20 båter maks foran og et hav av spinnakere bak.
Askneset rundes, og vi legger oss ut midtfjords igjen
nordover fjorden.

Men hvem skrudde på dusjen? Det lovede regnet be-
gynner. Skal vinden løye også? Båtene bak siger innpå
igjen, vi nærmer oss Det Naude, hele feltet tar
faretruende innpå i den lette vinden.

Vi bestemmer oss for å skjære ut for å få fart i båten.
Det betaler seg raskt og vi jibber med skarp slør ut
Det Naude. Båt nummer åtte totalt i sundet må jo
være godkjent? Men det er vått, vått, vått og langt til
mål ennå.

Etter hvert får vi mer følelsen av å sitte i dusjen enn i
båten. Regntøyet sliter hardt med å holde tett. Men
målbåten dukker frem i gråværet og vi er godt
fornøyde. Straks er vi til kai og vi har da ærlig fortjent
både ankerdram og noe kaldt fra Hansa. Dessverre
legger regnværet en kraftig demper på feststemningen

Det suser svakt i fall og vant der vi ligger i havn
utenfor Madam felle lørdag morgen. Fint å ta
båten inn til byen fredag kveld, så må vi ikke opp
så grytidlig lørdag for å rekke starten.

Trøtte tryner tørner ut i båten ved siden av. Dr.
Tarangers kruttsterke kaffe, som sikkert passer
bedre på et jordmor-pauserom, gjør underverker.

Blir det vind som lovet montro? Og hva med
regnet? Kommer det også som lovet? Foreløpig ser
det lovende ut, men varslene er ikke gode. Vi får ta
det som det kommer. Det pleier jo alltid å være
godvær på Askøy rundt!

Mannskapet er etter hvert blitt fulltallig og vi
kaster loss. På byfjorden ser vi at vindvarselet i alle
fall holder hva det lover: Vindmåleren bikker 9
m/s. Må vi gå ned til 3’er? Vi kikker etter venner
og kjente som også lufter seilene, og prøver å få på
plass en taktikk. Det blir slørestart med ekstrar-
unde ned til Nordnæs, men det må da bli spin-
nakerforhold derfra. Værmeldingen har lovet
dreining til sør fra kl 12.

Starten blir bare middels – hvorfor tør vi aldri dra
til tidligere? Vi jobber oss sakte men sikkert op-
pover i feltet og får ganske raskt betalt for tak-
tikken vår: Å gå for fri vind fremfor større høyde i
starten.

Men vi taper fart, er det vindskiftet som kommer
allerede? Båtene helt foran går for motsatte halser
samme kurs og nå er det slutt på vinden. Tipper
arrangørene biter negler: de har sendt alle i ”ek-
strarunden” sørover. Bråstopp. Båtene bak, som vi
møysommelig har spist oss forbi kommer selvsagt



Og hva med dere da? Det er absolutt plass til flere
Mildebåter. ”Alle mann på dekk” - vi sees på
fjorden!

Hilsen Erik Lie-Nielsen og mannskapet på Miramis.
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som Askøy rundt er kjent for.

Over 100 master tett i tett er et flott syn og ar-
rangøren Askøy seilforening gjør sitt til at for
mange båtereiere er Askøy Rundt det store høy-
depunktet i sesongen. Slik også for oss.

Søndagsseilasen går sørover på vestsiden av
Askøy. Det har som lovet frisknet godt på og vind-
måleren vår bikker 15m/s der vi strammer
skjøtene for skarp kryss sørover, med innlagt legg
nordover igjen omtrent midtveis. Fremdeles har
ingen klart å skru av dusjen og noen av regnbyene
er virkelig heftige med vindkast opp mot 18-20
m/s Det gir rekordrask seilas sørover.

Våte, men oppfrisket både i kropp og sjel snur vi
nesen mot Milde igjen trygt forvisset om at neste
år er vi tilbake igjen. Og selv om vi etter hvert
tviler litt selv: Det må da være mulig å slå Øyvind
Skogen og Bannerene?
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Nytt fra Nøst og Havn
Vi ønsker tilbakemeldinger fra medlemmene om op-
pfatninger /forslag til å løse utfordringene nevnt i
punktene under. Vi ønsker også meldinger om an-
dre forhold du mener bør belyses, f eks om feil/slit-
asje som bør utbedres før det utvikler seg. Send
gjerne en e-post til nost-havn@mildebatlag.org,
eventuelt et brev.

Sikkerhet
Vi har etter flere år med relativt få problemer i
havnen opplevd en vår/sommer med flere hendelser
vi ikke er glade for. Det har vært innbruddsforsøk
og tyverier både fra land og sjø. Hva kan vi gjøre
med dette?  Vi kan velge å si at dette er enkelt-
stående saker som ikke vil gjenta seg, eller vi kan
sette i gang større eller mindre tiltak. En ting vi har
bestemt oss for å gjøre, er å sette opp mer lys på
kaiene i form av lyskastere med bevegelsessensor.
Dette kan avskrekke noen.   Under innbruddsfor-
søket var det i midlertidig helt lyst (kl 0400). Ekstra
lys ville neppe ha hjulpet den dagen.

Bør vi lage vaktordning? Dersom vi skal starte å gå
vakt, vil dette bety ca 1 vakt i måneden pr båt. Er vi
villige til dette?  Dette betyr også administrative ut-
fordringer! Har noen andre forslag til løsning?

Det som i alle fall er sikkert
Vi MÅ være ekstra oppmerksomme på egen og an-
dres båter i havnen.

De som har båter til det, oppfordres til å overnatte i
havnen av og til. Dette kan skape mer aktivitet og
derved hindre uønskete forhold.

Det vil komme opp liste med båteierne på veggen
innenfor ”kodedøren” på Mildenøstet. Ta kontakt
med båteier eller nøst-havn om du ser noe som bør
varsles.

Dugnad
Det er en del som ikke har møtt opp til dugnad når
de skulle. Sjekk listene på innsiden av ”kodedøren”
på Mildenøstet. Både dugnadslister og kaiplasser-
ing/strømuttak er slått opp der. Dersom du er mark-
ert som fraværende, send med en gang en e-post til
'nost-havn@mildebatlag.org' og meld deg på en av
de gjenstående dugnadene. Dersom du mener det er
feil i listen, eller du har vært på dugnad og ikke blitt
registeret, send en e-post.

NB! Vi har også noen prosjekter der vi trenger folk,
bla annet til å rydde på områdene og å få kjørt en
del på Espehaugen (som privatperson). Sveise to

bommer som er knekket (her må det settes inn et
foringsrør) og rustsikres. Dette kan gjøres utenom
de faste dugnadstidene, men må være ferdig til en
gitt dato. Gi et ord om dette er et godt alternativ til
dugnad for deg. De som ikke har utført dugnad ved
avslutning av sesongen vil få tilsendt regning på Kr
2000,-

Kommunenøst
Vi ønsker å gjøre kommunenøstet til et attraktivt
sted å oppbevare saker for kortere eller lengre tid.

Nå ligger det imidlertid en masse rot, og til dels
gammelt, skrot både oppe og nede.

Til våren kommer vi til å rydde nøstet. Det som da
ikke er pakket pent og merket tydelig blir fjernet,
eller overtatt av Laget. Alt som er oppbevart i
Nøstet skal merkes med navn.

Hvordan vi kommer til å organisere lagring i nøstet
har vi ikke bestemt. Det har vært foreslått å leie ut
faste og/eller midlertidige plasser. Det har også vært
foreslått at bare båteiere med båtplass i havnen skal
kunne oppbevare saker der. Har du meninger eller
ideer, send oss noen ord.

Vi driver dette laget sammen, la oss være med på å
gjøre det til et godt sted å være for alle!

Helge Woods

Leder, Nøst og Havn
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Regattaer arrangert av Milde Båtlag
i sesongen 2009

I skrivende stund gjenstår ennå noen regattaer av årets seilersesong i Milde Båtlag. Dette er KM Tur/Hav, Aske-
ladden og klubbmesterskap, samt tirsdags- og onsdagsserier for h.h.v. tur/havseilere og oselvar/sniper. Hittil i ses-
ongen har båtlaget arrangert Mildeskvetten (T/H), MB-Jollen, Bergen Cup Snipe, Sommerregatta, NM Oselvar
og Oselvar kappseilas ved Vedholmen. I tillegg kommer Mildetrimmen for tur/hav og Korsfjordtrimmen for
tur/hav.

Nedenfor vil du finne referat fra de til nå avholdte regattaene. Fullstendige resultatlister og pokaloversikter vil du
finne på Milde Båtlags hjemmeside på internett www.mildebatlag.org, klikk på Regattaer eller Pokaloversikt.

Hei hvor det går!
Båtene i klassene for LYS med spinnaker seiler med rev i seilene like etter start.
Foto: Frode Myklebust.

Det ble en frisk seilas i kulings vær under årets
MILDESKVETTEN for Tur/Hav og Knarr.

Start og innkomst foregikk i farvannet mellom
Herøyodden og Korsneslandet. P.g.a. kuling fra
syd-sydvest ble start/mållinjen lagt nærmere
Selvågen for å få litt roligere forhold ved start og
målgang. Kl. 12.00 la 10 båter i første startgruppe i
vei på kryss mot Kyrholmen nord i Austevoll. I an-
dre startgruppe startet 11 båter, som alle seilte i
klasser for LYS med spinnaker.

Løp 2, med en distanse på 14.1 n.mil, ble seilt og
det gikk fra start til Kyrholmen i Korsfjorden, Aus-
tevoll. Videre i medvind til utlagt merke ved Blia i
Korsfjorden, hvoretter ferden fortsatte nordover til
runding av utlagt merke syd i Bjelkarøyosen. Her-
fra ble det en kort, men intens kryss sydvestover til
utlagt merke ved Horsøy, før kursen ble satt mot
nordøst og båtene kunne seile medvind helt til mål.

”Madcap”, en First 40.7 båt med LYS-tall 1.34, seilt
av Birger Bjerke, MB, var raskeste båt og kom
først i mål på anvendt tid 1.59.37. Korrigert tid ble
2.40.17 og dermed vant ”Madcap” både sin klasse,
LYS m/Spinn 1.25 og over, samt at den ble beste
båt Over All. Dermed tok den sitt andre napp i
”Blia Pokalen” av 2001. At det gikk fort unna i den
sterke vinden indikeres ved at ”Madcap” holdt en
gjennomsnittsfart på 7.07 knop.

At de deltakende båtene fikk en frisk seilas og til
tider hadde store utfordringer å hanskes med,
bekreftes av det faktum at blant de 23 deltakende
båtene ved start, fullførte 15 båter, mens 7 brøt
seilasen og en unnlot å starte.

Vinnere av de forskjellige klassene ble
LYS uten spinnaker
NOR 9678 ”Karina” Vidar Wien, MB, 03:11:06.

LYS Doublehanded
NOR 11136 ”Gleden” Finn Espeseth, Askøy Sf., 02:52:13.

LYS med spinnaker t.o.m. 1.15
NOR 2039 ”Eileen” Truls Myrmehl, Åsane Sf., 02:49:12.

LYS med spinnaker 1.16-1.24
NOR 5484 ”Tina for II” Svein Skoglundl, Os Sf., 02:48:24.

LYS med spinnaker 1.25 og over
NOR 10407 ”Madcap” Birger Bjerke, MB, 02:40:17.

I Knarr klassen var det ingen av 3 deltakende båter som
fullførte.

Pokaler
”BLIA POKALEN” av 2001. ORC Club/LYS med spin-
naker
2009: NOR 10407 "Madcap", Birger Bjerke, MB,
02:40:17.

Regattaen ble ledet av regattasjef Kjell Totland, assistert
av Rune Søreide og Karsten Oma.

Frisk Mildeskvetten
Lørdag 9. mai
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MBJollen
Lørdag 13. juni
26 joller stilte til start i MB-jollen 2009 fordelt på
jolleklassene 29’er, Europa, RS Feva og Optimist. I
fint vær med sol og stødig vind fra vest ble det av-
viklet 3 seilaser fra kl. 12.00 og utover. Det ble seilt
på trekantbane i Fanafjorden med start nord for
Krokeide og mål i retning Seløysundet. Feva og Op-
timist seilte på en kortere bane enn de øvrige
klassene. MB-Jollen resultatene var tellende i Hor-
daCup 2009 for joller.

Vinnere av de forskjellige klassene ble
29’er: NOR 1374, Anders Hystad og Petter Lomsøy, Hjellestad
Seilforening, 3.0 poeng.

Europa: NOR 420, Alexander Wallem Berge, Bergens Seilforening,
5.0 poeng.

RS Feva: NOR 3315, Natcha Uthaug, MB og Marie Andenes, HjS, 6.0
poeng.

Optimist klasse A: NOR 3254, Amalie Hella, Hjellestad Seilforening,
3.0 poeng.

Optimist klasse B: NOR 3446, Thomas Nicolaysen, RAN Seilforen-
ing, 4.0 poeng.

Regattaen ble ledet av regattasjef Kjell Totland, assistert av Jan Chris-
tophersen, Terje Grøttum, Eli Øijordsbakken, Åge Milde, Johnny
Humlevåg, Dag K. Fredheim og Erik Birkeland.

Bergen Cup Snipe
Lørdag 13. juni
Kun 3 sniper stilte til start i Bergen Cup Snipe 2009,
noe som var svært skuffende sett på bakgrunn av at
19 båter deltok i samme regatta ifjor. Men denne
gang var tidspunktet litt dårlig, i og med at regat-
taen ikke var tellende i noe uttak til større mester-
skap. Erling Nesse, MB, vant de 3 seilasene som ble
avviklet på samme bane som MB-jollen. P.g.a. lav
deltakelse ble søndagens seilaser i Bergen Cup
avlyst.

Snipene skulle lørdag opprinnelig seilt på bane sam-
men med Knarr klassen i ytre Fanafjorden. Men
p.g.a. varsel om friske vindforhold om lørdagen, ble
klassen flyttet til banen hvor MB-Jollen ble seilt
samme dag.

Sommerregatta
Lørdag 13. og søndag 14. juni
I alt deltok 6 knarrer og 6 oselvere. Lørdag seilte
knarrene 3 seilaser på bane i ytre Fanafjorden med
start ved Rettarbenken, Korsneslandet. Kryssmerket
var plassert opp mot Bjelkarøy-Buarøy. Oselvark-
lassene skulle også ha seilt på samme bane, men ble
flyttet til bane for MB-Jollen p.g.a. melding om frisk
vind lørdag.

Søndag ble det seilt en seilas på faste merker med
start og innkomst ved Mildeskjæret. Knarr klassen
seilte løp 5 på 12.0 n.mil i Fanafjorden/Korsfjorden.
Oselvarklassene seilte løp 4 på 5.7 n.mil inne i Fan-
afjorden. Vind fra VNV, 4 – 7 m/s.

Sammenlagt vinnere i klassene ble:
Knarr: ON 143, Carpe Diem, Johan Hvide, BS, 3.0 poeng.

Oselvar Spriseil: 20 Terna, Nils-Ove Nipen, MB, 3.0 poeng.

8 kvm Oselvar, klasse L: L 36, Pjalle, Kjell Milde, MB, 3.0 poeng.

Startpremie søndag ved start fra Mildeskjæret:

Raskeste start: 20 "Terna", Nils-Ove Nipen, MB, startet på 4.2 sek.

Pokaler
”KNARRPOKALEN” av 2007: ON 143 ”Carpe
Diem” – 61 poeng. Vunnet til odel og eie av: ON
142 "Luscinia II" - 193 poeng totalt.

”MILDEVÅGPOKALEN” av 2009, 8 kvm Oselvar –
klasse L: L 36 "Pjalle" - 32 poeng.

”SELØYPOKALEN” av 2009, Oselvar Spriseil: 20
"Terna" - 1 napp i 2009.

”MINNEPOKAL ARNE DRANGE” av 1994, Alle
oselvar klasser: L36 "Pjalle" - 5.0 poeng - 1 napp i
2009.

Lørdagens seilaser ble ledet av banesjef Dag Olav
Drange assistert av Berit Rasmussen, Bjørn
Rasmussen og Rune Søreide. Søndagens seilas ble
ledet av banesjef Dag Olav Drange, assistert av
Berit Rasmussen og Rune Søreide.

Kystsogevekene 2009
Oselvar kappseilas
Vedholmen, Øyane i Os
Lørdag 15. august
Grått vær med regn og til dels frisk bris fra østlig
kant bidro til at kun 3 oselvere møtte frem til kapp-
seilas på Kjerringahavet ved Vedholmen. Vind-
forholdene var slik at man valgte å samle
mannskapene på to båter og seile kun en seilas,
som bestod av kryss østover mot merke 2 og
tilbake på lens til mål. "Sjur" ble liggende ved land,
mens skipperen gikk over som mannskap på "Jo".
”Ægir”, seilt av Terje van der Meeren, Austevoll,
kom først i mål 11 sekunder foran ”Jo”.

Startsjef: Berit Rasmussen, assistert av Rune Søreide og Ca-
thinka R. Nordtvedt.
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NM Oselvar 2009
Lørdag 8. og søndag 9. august

Mildebåten "Terna" tok GULL
Nils-Ove Nipen, Harald Nipen og Rune
Nordtvedt, Milde Båtlag, ble norgesmestre i
seiling for Oselvar 2009 med båten "Terna" . Med
plasseringene 2, 1, 1, 1, 3, (7) i de 6 fullførte
seilasene og 8.7 poeng sammenlagt (dårligste
plassering/poeng strøket), kapret de gullmedaljene
med lavest poengsum blant de deltakende oselvar
båtene.

Austevollsbåten "Carmencita" , seilt av Olav H.
Østervold, Christian Østervold og Olav Endre
Østervold, tok sølv med serien 7, 3, 3, (13), 2, 1 og
27.4 poeng.

"Ægir" , seilt av Terje van der Meeren, Roger
Larsen og Yngve van der Meeren, Austevoll
Seilforening, tok bronsemedaljene med serien 1, 6,
(10), 3, 5, 2 og 30.4 poeng.

I alt var det 21 båter på sjøen for å delta i
norgesmesterskapet, som ble arrangert for klasse
Oselvar spriseil i ytre del av Fanafjorden ut mot
Korsfjorden. Arrangør var Milde Båtlag med
Siglarlaget Njord/Tysnes som medarrangør.

Værmeldingene på forhånd var ikke gode med
hensyn til stabil og god vind. I regnvær med
skiftende lett bris fra øst til syd ble imidlertid 4

seilaser fullført lørdag, mens to seilaser ble
avviklet søndag i sol og fint vær, men med bare en
svak bris fra sydvest. Begge dager var vinden så
lett og usikker at samtlige seilaser måtte avkortes.

Utenom ”Terna” deltok syv andre Mildebåter: ”Jo”,
som ble nr. 6, ”Stegg”, som ble nr. 7, ”Jeppe”, som
ble nr. 10, ”Fant”, som ble nr. 11, ”Sjur”, som ble
nr. 18 og ”Topaz”, som ble nr. 20. ”Bambi” var
utlånt til Finn Totland, BS, og kom på 15. plass.

Under premieutdelingen utenfor Mildenøstet
søndag ettermiddag hilste Norges Seilforbunds
representant, Astrid Sørensen (MB), fra NSF og
delte ut NSFs NM-medaljer i gull, sølv og bronse
til mannskapene om bord i de tre beste båtene.
Hun delte også ut arrangørens premier til
mannskapene på de 8 beste båtene sammenlagt.

Ved start i 2. NM-seilas gjaldt Oselvarklubbens
Startpokal av 1997. Beste start hadde "Stegg" ,
Stein Olav Drange, MB, som startet på 5.0 sek og
tok ett napp i pokalen.

Regattaen ble ledet av regattasjef Kjell Totland, assistert av
Olav Andersen (N/T), Lasse Rognaldsen, Berit Rasmussen,
Dag Olav Drange, Bjørn Rasmussen, Gunnar Milde, Rune
Hordnes og Erik Birkeland.
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Medaljevinnerne 2009 med medaljer og premier. F.v. regattasjef Kjell Totland, bronsevinnerne Yngve van der Meeren, Terje van der Meeren og Roger
Larsen, norgesmestrene og gullvinnerne Nils-Ove Nipen, Rune Nordtvedt og Harald Nipen, sølvvinnerne Olav Endre Østervold, Christian Østervold og
Olav H. Østervold.
Foto: Kjell Magnus Økland

Sammenlagt resultater NM Oselvar 2009
1) 20 ”Terna” Nils-Ove Nipen, Rune Nordtvedt, Harald Nipen
MB (2,1,1,1,3,(13.0)) 8.7 poeng.

2) 13 ”Carmencita” Olav H. Østervold, Christian Østervold,
Olav E. Østervold, AuS (7,3,3, (13),2,1) 27.4 poeng.

3) 150 ”Ægir” Terje van der Meeren, Roger Larsen, Yngve
van der Meeren, AuS (1,6, (10),3,5,2) 30.4 poeng.

4) 18 ”Berserk” Jan Vee og Lars N. Grøteide (S.N/T), Jan M.
Hansen (MB) (4,6,2, 2,(7),5) 34.0 poeng.

5) 41 ”Seira” Svein Økland, Åshild Økland, Sindre Økland
S.N/T (8,2,4,4,7,(12)) 46.0 poeng.

6) 5 ”Jo” Erling Nesse, Birte Sture, Inger Lise Milde, MB (10,
8,7,8,1,(11)) 57.0 poeng

7) 16 ”Stegg” Stein Olav Drange, Jørn Skibenes, Hilde
Visthoff Drange, MB (6,4,5,(12),6,10) 57.4 poeng.

8) 140 ”Margrethe” Trond Østervold, Olav O. Østervold,
Karsten Møgster, AuS (3,9,(14),10,10,4) 60.7 poeng.

9) 40 (92) ”Blia” Tor Østervold, Ketil Østervold, Fredrik
Østervold, AuS (5,12,(13),5,4,9) 61.0 poeng.

10) 90 ”Jeppe” Leif M. Hetleflåt (MB), Arve Tveit og Dan
Petter Tveit (Os), ((9),7,9,6,9,6) 66.4 poeng

11) 22 ”Fant” Henrik Østervold, Ottar Uthaug, Trygve
Botnevik, MB (11,10,8,7,12,(17)) 78.0 poeng.

12) 91 ”Amalie” Siren Økland, Malene Østervold, Nina
Guiliano, AuS (16,(17), 11,15,14,3) 85.7 poeng

13) 180 ”Glimt” Kåre Gjerstad, Kristin T. G. Kleppe, Bernhard
Gjerstad, S.N/T ((13),11,12,11, 11,13) 88.0 poeng

14) 146 ”Lilland” Anders Jelmert, Øistein Jelmert Skjolddal,
Lillian H. Skjolddal, AuS ((18),15,6,9,17,16) 92.7 poeng.

15) 1 ”Bambi” Finn Totland (BS), Astrid Sørensen (MB), Rita
Hjellestad (MB), (14,13,15,16,17, (18)) 102.0 poeng.

16) 143 “Christiane” Eivind Skår, John Olav Økland, Idar
Vollvik, AuS (11,14,16, (DNF), OCS,14) 108.0 poeng.

17) 135 (58) ”Cathrine” Tor Helge Valen (BS), Kjetil Økland
og Frode v. d. Meeren, AuS ((DNC),DNC,DNC,DNC,13,8)
117.0 poeng.

18) 138 ”Sjur” Johan H. Mohr (MB), Hans E. Seim (Hj.S),
Steinar v d Meeren (AuS), (17,16,17,(DNC),DNC,DNC) 124.0
poeng.

19) 84 ”Nima” Kjell Milde (MB), Sverre Sjonbotn, Sverre
Drange Sjonbotn, AuS (15,18,17,(DNC),DNC,DNC) 125.0
poeng.

20) 134 “Topaz” Jan Cristophersen, Line Fossberg, Odd Olsen,
MB ((DNC),DNC,DNC,DNC,14,14) 126.0 poeng.

21) 58 ”Finbeck” Inge Skår, Leif H. Skår, Olav I. Skår, AuS
((DNS),DNC,DNC,DNC,DNC,DNC) 140.0 poeng.

Norgesmester 20 "Terna" runder le merke i klar ledelse i en av lørdagens
seilaser. Foto: L. Rognaldsen
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Returadresse:
Milde Båtlag
Skipanesvegen 12
5259 Hjellestad

Husk å melde fra om adresseforandring!

Norgesmestrene i seiling 2009 i Oselvar: F.v. Nils-Ove Nipen, Rune Nordeide og
Harald Nipen, Milde Båtlag. Foto: Kjell Magnus Økland.

Sølvvinnerne har fått sine medaljer og premier. F.v. Olav Endre Østervold,
Christian Østervold og Olav H. Østervold, AuS. Foto: Kjell Magnus Økland.

Styremedlem i NSF, Astrid Sørensen, deler ut medaljer og premier til
mannskapet på bronsebåten ”Ægir”. Foto: Kjell Magnus Økland.

”Hvem kan segla for utan vind?” Oselvaren kan! 22 ”Fant” må gi 180 ”Glimt”
plass til å runde le merke i en av søndagens seilaser. Foto: L. Rognaldsen




