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Milde Båtlag 
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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  
 
Vel overstått sommer!  Håper dere alle traff godværet. 
 
Grågåsen har fløyet sørover og det er på tide å tenke vinteropplag for båten, og 
Årsmøte i Båtlaget. Årsmøte blir tirsdag 18/11, innkalling er i dette bladet. Vel møtt. 
I bladet er der også skjema for søknad om vinteropplag. Det er korte frister så søk 
med en gang. 
 
Båtlaget har en meget aktiv sommersesong bak seg. 
Treningsutvalget har gjort en stor innsats med jollegruppen, der har vært deltatt i 
mange regattaer, som har ført til mye reising  for trenere og foreldre. Styret takker 
alle for innsatsen. 
 
En av våre juniorer, Natcha Uthaug, har representert Norge i både junior  EM og VM i 
Laser Radial, med meget hederlige resultater. 
 
Nøst og Havneutvalget har som vanlig lagt masse arbeid ned i å gjøre havnen vår til 
en trivelig og trygg plass. De fortjener all honnør. 
På regatta siden har Kjell Totland gjort en kjempe jobb som alltid. Vi er ham dypt 
takknemmelig. 
 
Der har vært arrangert en rekke seilaser i båtlagets regi i sommer. Sist nå i august 
var det NM for Oselvar. Der var 20 båter med. Norgesmester ble ”Stegg” med Stein 
Olav Drange og døtrene Lene og Hilde. Vi GRATULERER. 
At det var ”Stegg” med Stein Olav Drange som vant gull i det første NM som ble 
arrangert for 30 år siden er skikkelig moro. 
 
Båtlaget kan sole seg i de mange vellykkede regatta arrangementene vi har hatt i 
sommer, men alt dette er Kjell Totland sin fortjeneste.  Vi trenger et bedre 
fungerende regattautvalg. Skal vi kunne opprettholde nivået må vi få et regattautvalg 
som er villig til å gjøre en innsats. 
 
Vi trenger folk som vil delta i opplegget for regattaer. Vi kan ikke regne med at Kjell 
greier dette alene i fremtiden. Så er du lysten på å delta i et trivelig samarbeid meld 
deg for Stein Olav Drange, formann i valgkomiteen, eller til meg leder for Båtlaget. 
 
Kajakk padling er populært blant mange her hos oss, og en gruppe rundt Gunnar 
Milde har gått i gang med å få til et turløp ”Mildehalvøya rundt”. 
Når dette leses har det allerede vært avholdt. Forhåpentlig var det vellykket, slik at 
det kanskje kan bli en årlig foreteelse. 
 
Håper dere alle får en fin høst, og husk båten trenger en plass å være i vinter. 



Jr. EM i Douarnenez (Frankrike)  

Natcha Uthaug 

Det er påmeldt 267 seilere fra 36 nasjoner til mesterskapet, fordelt på gutte- og 
jenteklassen (78)! Litt rart å se det norske flagget vaie i vinden, og tenke på at det 
faktisk var heist på grunn av lille meg (siden jeg er den eneste norske utøveren).  

Vi bor på hotell de to første nettene, før vi flytter inn i en leilighet som vi har leid. På hotellet 
traff jeg den latviske jenten som seilte ISAF VM, så i morgen skal jeg trene sammen med henne! 
Siden vi ikke har tatt med eb RIB, må jeg også prøve å finne noen som kan ta med matpakken min ut 
på vannet!  

"Trening" i Douarnenez 

Jeg kom til seilforeningen kl. 10, for å få båten godkjent og å registrere meg. Det tok ca. 1 t., 
for å få båten registrert/kontrollert, og jeg var tidlig ute! Som jeg skrev i går, hadde jeg avtalt med den 
latviske jenten at vi skulle trene sammen. Men når jeg var ferdig med å registrere meg, sto hun 
fremdeles langt bak i køen. Jeg gikk for å spise lunsj på et av spisestedene ved havnen. Det er mange 
"crèpier" rundt havnen, og siden jeg skal legge på meg måtte jo det være stedet! Jeg kunne velge 
mellom pannekaker med sukker, uten sukker, med sjokolade, med krem, med fisk, med poteter, osv. 
Bare fantasien kunne sette en stopper for hva man kunne finne på menyen!                                                                      

Etter å ha spist meg god og mett på pannekaker, rigget jeg båten og skiftet. Når jeg skulle sette 
ut båten på rampen fikk jeg et lite sjokk! Siden det var fjære, var det mellom 40 og 50 meter ned til 
vannet. P.g.a. forskjellen mellom flo og fjære er over 4 meter, må rampen være så lang for at det skal 
være mulig å trekke opp en jolle på fjære sjø. Når jeg kom ut i åpent farvann kunne jeg se mange hvite 
seil. Et herlig syn! Jeg seilte ut til de andre seilerne, og fikk trene sammen med seilerne fra England og 
Østerrike.  

Dagen før dagen 

Dagen startet lovende med sol og en lett bris. Utrolig nok sto det ikke i tidsprogrammet når 
”tuneupen” eller åpningsseremoni skulle være! Men etter litt frem og tilbake, fant jeg ut at ”tuneupen” 
skulle begynne kl 15, og åpningsseremonien kl. 19. 

  Jeg gikk på vannet ca 1 ½ time før start. Selv om vi var mange seilere som skulle på vannet 
samtidig gikk det ganske fort, arrangøren hadde folk som tok trallene opp fra slippen. Siden vi er så 
mange seilere er vi fordelt på to baner. Radial jenter og Laser Standar skal seile på samme bane. 
Forholdene passet meg bra, med ca. 5 s/m vind og en 1/2 meter høye bølger! Håper det blir slike 
forhold gjennom hele mesterskapet! 

  Guttene startet før jentene, og hele feltet startet ca. 20 sek. før startsignalet! Ingen seilte tilbake 
på den generelle tilbakekallingen! Snakk om å være utålmodig og manglende respekt for arrangøren! 
Vi jenter var ikke så mye bedre, alle startet ca. 50 m. over linjen og ca. 1 min. før start! Her var det 
ingen som ville vise konkurrentene hvor god de var til å starte! Linjen var kort, så det skal bli en del 
kjemping for å få en god start! Den første kryssen gikk greit, og jeg var topp 10 på merket!              På 
lenseleggen begynte en del av seilerne å seile inn til havnen igjen, mens jeg valgte å runde bunnmerket 
før jeg satte kursen innover. For min del var det en grei gjennomkjøring, men jeg fikk få indikasjoner 
på nivået! 



Når vi kom inn i havnen for å ta opp båten begynte moroa! For at ikke alle skulle trenge seg på 
når vi skulle ta opp båtene, stengte arrangøren havnen med et tau, og slapp oss inn i puljer. Jeg kom 
ikke med i første pulje, så jeg la meg inn i en tom bås sammen med en fra Nederland. Plutselige var 
hele båsen fylt med det nederlandske landslaget! Siden jeg lå som innerste båt, klarte jeg ikke å 
komme med andre pulje heller! Når jeg endelig kom inn i til slippen, var det full kaos med å få opp 
båtene. Tenk deg mer enn 250 seilere som skal finne sin tralle sin ved hjelp av fransktalende 
arrangører! Med en god porsjon tålmodighet kom jeg omsider på land 

1. regattadag 

Jeg begynte dagen med en liten joggetur før frokost. Siden første start ikke går før kl. 14, 
kjørte vi ikke ut til arenaen før kl. 11.30. Kl. 12.45 gikk jeg å vannet. Forholdene var slik jeg håpet på, 
men vi måtte vente ca. 1 ½ time før vi fikk starte! Jeg er fornøyd med starten og den første 
kryssleggen på begge seilasene, noe som er en fremgang fra Danmark. Jeg var topp ca. 20 på første 
kryssmerket, men problemene kom på bunnmerket! Da var det så mange båter som skulle runde, at jeg 
havnet i 2.eller 3. rekke. Mange brydde seg ikke om reglene, og tok heller ikke straffen sin når det ble 
ropt protest! På begge seilasene ble jeg nr. 42, snakk om å seile jevnt! I morgen må jeg prøve å 
forbedre rundingen av lensemerket, dvs. jeg må forberede meg på å runde merket tidligere og tenke 
gjennom hvor jeg skal plassere meg i forhold til resten av feltet! 

2. regattadag 

What a day! Her har jeg reist fra Norge til Frankrike for å seile under en blå- og  skyfri 
himmel! Hva skjer, 17 grader og regnbyger! Og så får jeg melding om at solen skinner hjemme! Men 
det slutter ikke der! Vi har ikke seilt en eneste regatta, men arrangøren klarte å holde oss på vannet i 5 
timer!  

3. regattadag 

Dagen startet lovende med vind nok til alle, ca 8 m/s! Jeg gikk på vannet ca 1 time før start. 
Første seilas gikk ikke som planlagt, jeg kullseilte på den første lenseleggen, og klarte ikke å seile meg 
opp i feltet. Jeg kom i mål som nr 66!!! Ikke så mye å skryte av, men ”shit happens”! I dagens andre 
seilas hadde jeg en dårlig start ved le merke, men jeg føler at jeg hadde kontroll på både kryss, og lens! 
Jeg kom i mål som nr 39, noe jeg er fornøyd med tatt i betraktning at vi seilte i havdønninger på 1 ½ - 
2 meter og at vindbølgene kom ca. 90 – 120 grader på dønningene. Det ble mye rotete sjø, noe som 
gjorde det vanskelig å seile! 

  Jeg lærer noe nytt hele tiden, og ser at det er tøft å seile internasjonalt! De 20 beste seilerne er 
veldig flinke, og har seilt mange Europa- og WorldCuper. Mange av seilerne som har mindre erfaring 
bryr seg ikke om reglene når dommerne ikke er i nærheten, og spesielt når vi skal runde merkene kan 
det bli mange stygge ord. I dag var det en som prøvde å seile over båten min, men jeg klarte ikke å se 
hvem det var for vi lå så tett! 

  Selv om det ikke har regnet i dag, så er det ingen sommertemperatur her nede. I dag hadde jeg 
superundertøy på overkroppen, i tillegg til alt det andre jeg seiler i! Jeg fikk også ”låne” pappa sin 
jakke, slik at jeg kunne holde varmen mellom regattaene! 

4. regattadag 

Endelig er temperaturen kommet over 20 grader, og vi får en følelse av å være i Syd-Europa! 
Vindforholdene var omtrent som i går, men det var mindre dønninger. Jeg er fornøyd med dagen, men 
kunne seilt litt bedre! Jeg fikk en 41. pl. i første seilas og 46 i andre. Jeg er som regel med i starten, 
men sliter litt med taktiske valg i store felt, og feil valg får fort store konsekvenser på resultatlisten!  



En annen ting som skiller meg og de beste seilerne er ”boathandlingen”. Jeg ser at jeg gjør 
mange av de samme valgene som de gode seilerne, men fordi de har bedre ”boathandling” enn meg 
går de litt fortere. Den lille ekstra farten som de har, gjør gjerne at de klarer å komme forbi en klynge 
med båter, mens jeg ikke kommer forbi! Men man lærer så lenge man lever, men enkelte ting er det 
umulig å trene på alene! 

  Selv om det er vanskelig å se det på resultatene, så har jeg hatt enn positiv utvikling på flere 
områder. Jeg er blitt flinkere til å runde bunnmerkene, nå er jeg som regel innerste båt ved merket☺ Jo 
mer jeg seiler i store felt, jo tryggere blir jeg, og jeg føler at jeg får litt bedre båtfart for hver dag! 

Mesterskapet går mot slutten, og jeg må innrømme at jeg ”depper” litt! Det har vært tøffere 
enn jeg trodde, og det er mange gode jenter i denne klassen! Mange land satser på sine juniorer, og har 
bygget opp ”team” rundt sine seilere, da blir det ikke lett å hevde seg når man seiler uten ”nettverk” på 
banen! 

5. regattadag 

An other rainy day in Bretagne! Dette var en fuktig dag! Det har regnet siden jeg våknet, og 
trolig lenge før det, siden alt seiltøyet mitt som hang ute til tørk var vått! Å dra på seg vått seiltøy er 
drømmestarten på dagen! 

Coachen min (pappa) og jeg ble enig om at det var bare å satse alt fra starten av. I første seilas 
lå jeg like ved startbåten, og knallet til! Jeg fikk en kjempestart, men premien ble BFD! Synd, fordi 
dette ble min beste seilas så langt i mesterskapet! Jeg var lenge topp 20, og følte at jeg hadde bra fart 
gjennom hele seilasen! Jeg kom inn som nr. 34, men det hjelper ikke når man er ett sekund for tidlig 
ute i starten! Pappa var fornøyd, for da fikk han endelig bevis på at jeg er med på starten (han er ikke 
ute på vannet)! I dagens andre seilas økte vinden til 10-12 s/m, og jeg fikk problemer med å ri ned 
båten! Starten var ikke så mye å skryte av, og jeg ble liggende mellom hovedfeltet (de som klarer å 
seile i mye vind) og de som hadde større problemer enn meg. Jeg slet litt på kryssleggene, men på den 
siste sløre- og lenseleggen tok jeg igjen ca. 10-15 båter, noe jeg er kjempefornøyd med!  

6. regattadag 

Snakk om å våkne seint! Vi kom til seilforeningen litt før kl. 11, og skjønte ingenting da 
nesten alle båtene var rigget! Vi hadde ikke fått med oss at starten var flyttet fra kl. 14 til kl. 12, så her 
var det bare å få rigget båten fortere enn f…. 

  Det blåste mer i dag enn tidligere i mesterskapet, og da er det flere seilere som sliter mer enn 
meg! Jeg hadde ingen ”knall” starter i dag, men av en eller annen grunn så hang jeg med! I første 
seilas fikk jeg 35. pl., og på dagens andre seilas fikk jeg en 28. pl. med kullseiling! Her lå jeg lenge på 
topp 20, men når man går på tryne på siste lensen så taper man noen plasser! Så mesterskapets siste 
dag, ble min beste!  

Nå er jeg trøtt, og gleder meg til å komme hjem! Seks dager med regattaer er slitsomt, og jeg 
merker det på kroppen. I morgen tidelig begynner vi på den laaange turen hjem til Bergen, og jeg skal 
sove hele veien hjem!  

Teksten er utdrag fra bloggen min, som du finner på: 
http://www.seilnyheter.no/index.php?option=com_myblog&Itemid=89  
Her kan du lese mer om hva jeg har opplevd denne sommeren, og følge med på forberedelsene til 
neste sesong. 



Regattaer arrangert av Milde Båtlag 
i sesongen 2008 

 
Av årets seilersesong gjenstår fremdeles Askeladden og klubbmesterskap, samt tirsdags- 
og onsdagsserier for h.h.v. tur/havseilere og oselvere, før regattasesongen 2008 er over for 
Milde Båtlags vedkommende. Hittil i sesongen har båtlaget arrangert Mildeskvetten (T/H), 
Bergen Cup Snipe, MB-Jollen, Sommerregatta/80 års Jubileumsregatta og NM Oselvar. 
I tillegg kommer Mildetrimmen for tur/hav, Korsfjordtrimmen for tur/hav og 
Oselvartrimmen.  
 
Nedenfor vil du finne referater 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. 

 
 

MILDESKVETTEN 
Lørdag 24. mai 
 
”Mildeskvetten” for tur- og havseilere 
hadde igjen start og innkomst på tradisjonelt 
sted i farvannet utenfor Herøyodden, i 
stedet for ved Blia som i fjor. Da 
startsignalet lød kl. 12.00 la 14 båter i vei på 
det 17.6 n.mil lange løpet til Børnestangen, 
Hundaflu (Lysefjorden), Børnes-tangen og til 
mål. Til å begynne med var det fin sydlig 
vind, men på strekket fra Børnestangen til 
mål dreide vinden til NNV med en lang 
vindstille periode, som satte seilernes 
tålmodighet og utholdenhet på prøve. De 
fleste holdt dog ut og kom seg til mål. 
 
Regattaen ble ledet av regattasjef Kjell Totland, assistert av 
Tore Kr. Vik og Bjørn Marius Østervold. 
 
Vinnere av de forskjellige klassene ble: 
LYS uten spinnaker: NOR 8186 ”Aurora” Berit 
Rasmussen, MB, 05:57:56. 
 
LYS Doublehanded: NOR 11136 ”Gleden” Finn 
Espeseth, Askøy Sf., 04:50:40. 
 
LYS med spinnaker: NOR 11172 ”TEAM 
BERGEN” Håkon Jelstad, Askøy Sf., 04:09:32. 
 
Pokaler: 
”BLIA POKALEN” av 2001. ORC Club/LYS med 
spinnaker:  
2008: NOR 11172 "TEAMBERGEN", Håkon 
Jelstad, Askøy Sf., 04:09:32. 
 
 
 

BERGEN CUP SNIPE 
Lørdag 31. mai og søndag 1. juni 
 
Bergen Cup Snipe 2008 ble arrangert av 
Milde Båtlag i ytre Fanafjorden lørdag 31. 
mai og søndag 1. juni. I liten og ustabil vind 
lot det seg bare gjøre å gjennomføre fem 
seilaser på korte pølsebaner. Begge dager 
måtte start utsettes i godt over en time før 
det kom litt vind fra vestlig og nordlig kant. 
 
I alt deltok 19 båter fra Rogaland, Aust 
Agder, Vestfold, Akershus og Hordaland. 
Brødrene Jostein og Asbjørn Grødem fra 
Åsgårdstrand er for tiden Norges beste 
snipeseilere. De fornektet seg ikke denne 
gang heller, for med tellende plasseringer 2, 
1, 1, 1 og 5.0 poeng tok de en klar seier 
sammenlagt. Birger Jansen og Jannicke 
Knudsen, Vestfjordens Seilforening, tok 2. 
plassen med 8.0 poeng, mens Mads 
Truelsen og Tina Kopseng, også fra 
Vestfjorden, tok 3. plass med 9.0 poeng. På 
4. plass kom Erling Nesse og Bjørn-Marius 
Østervold fra Milde Båtlag. De to øvrige 
Mildebåtene plasserte seg på hhv 14. og 15. 
plass. 
 
Regattaen ble ledet av regattasjef Kjell Totland, assistert av 
Berit Rasmussen, Jan Christophersen, Dag Olav Drange, 
Bjørn Rasmussen, Stein Olav Drange, Åge Milde, Rune 
Hordnes, Michael Riisøen og Odd Haugland. 
 
 
 
 



MB-Jollen 
Lørdag 7. juni 
 
31 joller stilte til start i MB-jollen 2008 fordelt 
på jolleklassene 29’er, Laser, Europa, 
Zoom8 og Optimist. I fint vær med sol og 
vind fra V-NV ble det avviklet 4 seilaser fra 
kl. 12.00 og utover. Samtlige seilaser, som 
ble seilt på trekantbane i Fanafjorden 
mellom Breiviken og Milde, var tellende i 
HordaCup 2008 (HC 2). 
 
Regattaen ble ledet av regattasjef Kjell Totland, assistert av 
Tore Kr. Vik, Terje Grøttum, Roald Blom, Erling Nesse, Jan 
M. Hansen, Erlend Milde og Karsten Oma. 
 
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. 
 
Laser Radial: NOR 181319, Natcha Uthaug, Milde 
Båtlag, 3.0 poeng. 
 
Laser Standard: NOR 164512, Jon Arne Opstvedt, 
Os Seilforening, 4.0 poeng. 
 
Zoom8: NOR 163, Helene Mjelde Gjerde, Hjellestad 
Seilforening, 3.0 poeng. 
 
Optimist klasse A: NOR 3295, Viktor Grytdal, 
Hjellestad Seilforening, 3.0 poeng. 
 
Optimist klasse B: NOR 3384, Celine Clausen, 
Hjellestad Seilforening, 3.0 poeng. 
 
 
 

SOMMERREGATTA 
Lørdag 7. og søndag 8. juni 
 
Sommerregatta for Knarr og Oselvar ble 
avholdt lørdag 7. og søndag 8. juni. 
Regattaen var samtidig 80 års 
jubileumsregatta for Milde Båtlag. I alt deltok 
7 knarrer og 6 oselvere. 
 
Lørdag ble det seilt 3 seilaser på 
trekantbane i ytre Fanafjorden i farvannet 
utenfor Herøyodden. Vind fra vest og NV, 2 
– 5 m/s.   
 
Søndag ble det seilt en seilas på faste 
merker med start og innkomst ved 

Mildeskjæret. Alle klasser seilte løp 7 på 8.8 
n.mil i Fanafjorden. Vind fra SV, 4 – 10 m/s.  
Ved søndagens seilas fikk Natcha Uthaug 
anledning til å seile løpet med sin Laser 
Radial jolle. 
I tillegg ble det åpnet for at tur- og 
havseilere i klasse LYS uten spinnaker 
kunne få delta. Dette ble godt mottatt og fire 
båter stilte til start. Bl.a. båten ”Bulle”, seilt 
av 87 år gamle Ola Drange, MB, som på 
Milde Båtlags 80-års jubileums-regatta nok 
en gang fikk oppleve å seile inn Fanafjorden 
forbi Herøyodden mot mål ved Mildeskjæret.  
 
Lørdagens seilaser ble ledet av regattasjef Dag Olav Drange 
assistert av Berit Rasmussen, Bjørn Rasmussen og Rune 
Søreide.  
Søndagens seilas ble ledet av regattasjef Kjell Totland, 
assistert av Terje Grøttum, Jan M. Hansen, Olav Lønne og 
Roald Blom. 
 
 
Sammenlagt vinnere i klassene ble: 
Knarr: ON 142, Luscinia II, Lars Jårvik, Anne Russell 
Bøthun, Tore Drønen, Bergens Sf., 3.0 poeng. 
 
8 kvm Oselvar, klasse L: L 36, Pjalle, Kjell Milde, 
Rolf Steinsvik, Hans Martin Milde, Milde Båtlag, 3.0 
poeng. 
 
Oselvar Spriseil: 16 Stegg, Stein Olav Drange, Lene 
Visthoff Drange, Hilde Visthoff Drange, Milde Båtlag, 
3.0 poeng. 
 
Søndag: LYS uten spinnaker: NOR 2062, 
”Pollyanna”, Granada 31, Odd Haugland, Anders 
Søreide, MB, 1.09, 2:00:44 . 
 
Startpremie søndag ved start fra Mildeskjæret: 
Raskeste start: ON 139 "Joy III", Carl-Fredrik Joys, 
BS, startet på 3.0 sek. 
 
 
Pokaler: 
”BLIA POKALEN” av 2001. ORC Club/LYS med 
spinnaker:  
2008: NOR 11172 "TEAMBERGEN", Håkon 
Jelstad, Askøy Sf., 04:09:32. 
 
”KNARRPOKALEN” av 2007: ON 142 "Luscinia II" - 
65 poeng. 
 
”MILDEVÅGPOKALEN” av 2006, 8 kvm Oselvar – 
klasse L: L 36 "Pjalle" - 25 poeng. Vunnet til odel og 
eie.  
 
”SELØYPOKALEN” av 2005, Oselvar Spriseil:   16 
"Stegg" - 1 napp i 2008. Vunnet til odel og eie med 3 
napp i pokalen.  
 
”MINNEPOKAL ARNE DRANGE” av 1994, Alle 
oselvar klasser: 20 "Terna" - 16.7 poeng - 1 napp i 
2008.  



NM OSELVAR 2008 
Lørdag 9. og søndag 10. august 

 
I år er det 30 år siden det første NM for 
Oselvar ble arrangert. 50-års jubilanten 
Milde Båtlag var arrangør og seilasene ble 
avholdt i ytre Fanafjorden mellom 
Korsneslandet og Bjelkarøy. Siden den 
gang har vi på Milde arrangert ytterligere 6 
NM i oselvar. I år feirer Milde Båtlag sitt 80-
års jubileum og igjen har båtlaget vært 
arrangør av oselvar NM. Denne gang NM 
Oselvar 2008, som ble det 28. gyldige NM i 
Oselvar. 
 
Så lørdag 9. august kunne de 20 båtene 
slippe seg løs på Korsfjorden og nyte 
seilasene under perfekte forhold. Stødig bris 
fra nordvest og flott vær ga arrangøren 
Milde Båtlag en enkel jobb med å legge ut 
trekantbanen. ”Jo” sjokkåpnet med seier i 
de to første seilasene, men måtte ta 
straffevending i 3. seilas og endte på 15. 
plass i denne seilasen. Dette ga ”Berserk” 
sjansen til å yppe seg, da den med to 
tredjeplasser avsluttet dagen med å vinne 
den siste seilasen. Dermed var ”Berserk” 
øverst på resultatlisten etter første dag og 
med ”Stegg” like bak. 
 
Søndag var forholdene verre, været var 
grått og vinden svært svak og ustabil. En 
kort pølsebane ble lagt inderst i Fanafjorden 
og etter en times venting kunne en sette i 
gang. Vindforholdene var svært skiftende fra 
østlig retning og utvilsomt noe bingopreget. 
”Berserk” hadde ikke bingolykken med seg 
og endte på en 15. plass i denne seilasen. 
”Carmencita” hadde derimot både lykke og 
dyktighet med seg, slik at den vant den 4. 
NM-seilasen, som ble avkortet ved andre 
gangs passering av kryssmerket.  
Før den 5. og siste seilasen ble banen 
trukket mer mot Brandaneset på 
nordvestsiden av Fanafjorden for å komme 
vekk fra den verste vindskyggen under 
Fanafjellet. Pølsebanen ble lagt mot en 
vindretning fra NØ. Men vinden dreide mot 
øst slik at kryssmerket måtte flyttes østover 
før båtene skulle begynne på 2. krysslegg. 
”Stegg” ledet fra start og holdt ledelsen hele 
veien. Seilasen ble avkortet ved bunnmerket 

2. gang og ”Stegg” kom først i mål fulgt av 
”Ægir” med ”Bærsek” på 3. plass. 
 

 
Båtene lenser mot mål i siste seilas. Foto: Jan Erik Storebø 
 
Ettersom båtenes dårligste resultat i NM-
serien kunne strykes ved 5 eller flere seilte 
seilaser, viste det seg at vinner av NM 
Oselvar 2008 ble Mildebåten ”Stegg”, med 
Stein Olav Drange som rormann og Lene 
og Hilde Visthoff Drange som mannskap. 
På andreplass kom Tysnesbåten ”Berserk” 
med Jan Vee som rormann og Lars Norvald 
Grøteide og Jan M. Hansen som mannskap. 
På tredjeplass kom Austevollsbåten 
”Carmencita” med Olav H. Østervold som 
rormann og Ida Helen og Christian 
Østervold som mannskap. 
 

 
Glade gullvinnere etter endt dyst. F.v. Hilde, Stein Olav og 
Lene. Foto: Jan Erik Storebø 
 
Utenom ”Stegg” deltok seks andre 
Mildebåter: ”Terna”, som ble nr. 5. ”Jo”, som 
ble nr. 6.  ”Topaz”, som ble nr. 12. ”Jeppe”, 
som ble nr. 13. ”Fant”, som ble nr. 19 og 
”Pjalle”, som ble nr. 20. ”Bambi” var utlånt til 
Finn Totland, BS, og kom på 18. plass.  



 

 
Norgesmestre 2008 med medaljer og premier. F.v. Stein 
Olav Drange, Lene Visthoff Drange og Hilde Visthoff Drange, 
Milde Båtlag. Foto: Kjell Magnus Økland. 
 
I fravær av NSF’s representant ved 
premieutdelingen i 2. etg. i Mildenøstet, 
delte regattasjef Kjell Totland ut Norges 
Seilforbunds NM-medaljer i gull, sølv og 
bronse til mannskapene om bord i de tre 
beste båtene. Han delte også ut 
arrangørens premier til mannskapene på de 
8 beste båtene sammenlagt. 
 
Regattaen ble ledet av regattasjef Kjell Totland, assistert av 
Harald Milde, Dag Steinslid, Berit Rasmussen, Arna Rønvik, 
Gunnar Milde, Bjørn Rasmussen, Dag Olav Drange, Rune 
Søreide og Narve Løvstakken. 
 
Sammenlagt resultater NM Oselvar 2008: 
1) 16 Stegg, Stein Olav Drange, Lene Visthoff Drange, Hilde 
Visthoff Drange, Milde Båtlag, (5 2 2 (6) 1) 16.0 poeng. 
2) 18 Berserk, Jan Vee, Lars Norvald Grøteide, Jan M. 
Hansen (MB), Siglarlaget Njord/Tysnes, (3 3 1 (15) 3) 17.1 
poeng.  
3) 13 Carmencita, Olav H. Østervold, Ida Helen Østervold, 
Christian Østervold, Austevoll Seilforening, (6 (7) 3 1 4) 25.4 
poeng.  
 

 
Sølvmedaljevinnerne fra ”Berserk”. F.v. Lars Norvald 
Grøteide og Jan Vee (S. N/T), Jan M. Hansen (MB). 
Foto: Kjell Magnus Økland. 

 
4) 92 Losen, Knut Inge Østervold, Nils Andre Taranger, Karl 
Oskar Njåstad, Austevoll Seilforening, (4 6 (12) 3 6), 37.1 
poeng.  
5) 20 Terna, Nils-Ove Nipen, Ove Gram Nipen, Eirik 
Tidemann, Milde Båtlag, (2 5 5 9 (13)) 38.0 poeng. 
6) 5 Jo, Erling Nesse, Birthe Sture, Inger Lise Milde, Milde 
Båtlag, (1 1 15 12 (DNF)) 39.0 poeng. 
7) 150 Ægir, Terje van der Meeren, Roger Larsen, Svein 
Sundby (Os Sf.), Austevoll Seilforening, ((15) 11 10 2 2)  
39.0 poeng. 
8) 14 Knuppen, Lars Grøteide, Morten Epland, Gro Merete 
Alendal (BSI Seil.), Siglarlaget Njord/Tysnes, ((12) 10 4 4 11)  
49.0 poeng. 
9) 65 ”Teddy”, Kjell Magnus Økland, S. Njord/Tysnes, 
Kristian Weihe (BSI Seil), Anne Raangs (Askøy Seilf.), ((18) 
4 7 5 18) 55.0 poeng. 
10) 41 Seira, Svein Økland, Åshild Økland, Sindre Økland, 
Siglarlaget Njord/Tysnes, (7 9 13 (14) 8) 61.0 poeng 
11) 177 Malene Dalland, Lars Tore Skår, Jenny Skår, Frank 
Ole Sjursen, Austevoll Seilforening, (8 8 6 (17) 16) 61.7 
poeng. 
12) 134 Topaz, Jan Fossberg, Line Fossberg, Julia Fossberg 
(lø), Synneva Fossberg (sø), Milde Båtlag, (10 (17) 14 10 5) 
62.0 poeng. 
13) 90 Jeppe, Leif. M. Hetleflåt, Arve Tveit (Os Sf.), Dan 
Petter Tveit (Os Sf.), Milde Båtlag, ((13) 12 11 7 10) 64.0 
poeng. 
14) 180 Glimt, Bernhard Gjerstad, Kristin Gjerstad Kleppe, 
Andreas Gjerstad Kleppe, Siglarlaget Njord/Tysnes, (14 13 9 
(18) 7) 67.0 poeng.  
15) 140 Margrethe, Endre Haugland, Trond Østervold, Olav 
Endre Østervold, Austevoll Seilforening, ((16) 15 8 8 12)  
67.0 poeng. 
16) 84 Nima, Tor Østervold, Sverre Sjonbotten, Sverre 
Drange Sjonbotten, Austevoll Seilforening, ((20) 14 16 11 9)  
74.0 poeng. 
17) 91 Amalie, Eivind Skår, Trond Skår, Nils Petter Økland 
(lø), Helge Skår (sø),  Austevoll Seilforening, (9 16 (18) 16 
15) 80.0 poeng. 
18) 1 Bambi, Finn Totland (BS), Rune Hornnes (BSI Seil), 
Jonathan Mechineau (BSI Seil), (11 (19) 19 13 14) 81.0 
poeng. 
19) 22 Fant, Henrik Østervold, Ottar Uthaug, Trygve 
Botnevik, Milde Båtlag, (17 18 17 (19) 17) 93.0 poeng. 
20) 48 Pjalle, Kjell Milde, Hans Jørgen Milde, Simen Milde, 
Milde Båtlag, (19 (DSQ) DNC DNC DNC) 106.0 poeng. 
 

 
Bronsemedaljevinnerne fra ”Carmencita”. F.v. Olav H., Ida 
Helen og Christian Østervold, Austevoll Seilforening. 
Foto: Kjell Magnus Økland. 



             
 
 

 
 

   
 
 
 
 

Store Milde, 19. august 2008 
 
 
 

ÅRSMØTE  2008 
 
 
 

Det kalles herved inn til årsmøte i Milde Båtlag. 

Tirsdag 18. november, kl 1900 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 2008  
2 Regnskap 2008  
3 Forslag fra styret 
4 Forslag fra medlemmene 
5 Vedta kontingent og avgifter 
6 Budsjett for 2009 
7 Valg av representanter til styre og utvalg 

 
 
Forslag som skal behandles på Årsmøte må være sendt styret senest fredag 3. oktober 
2008. 
 
 

Styret 
 



             
 
 

 
Melding om søknadsfrist for vinteropplag 2008/ 2009. 
 
 
 
Milde Båtlag inviterer medlemmer til å søke havne/ opplagsplass for vintersesongen 2008 / 2009. 
På sjøen  disponeres ca 15 plasser ved Mildenøstet, og på land kan vi ta i mot omkring 50 båter. 
 
 

Søknadsfristen  er satt til  
fredag 19. september. 

 
 
Det er anledning til å leie strømuttak til den enkelte båt. Dette merkes av på søknadsblanketten. 
Prisen  for strømtilkobling er kr 500.- , pluss målt kilowatt forbruk.   For tiden kr 1.- pr. kwt. 
Ved søknad om plass ,aksepteres de regler som gjelder i havneanlegget. 
Ved akseptering av plasstildeling godtas en kontrakt som presiserer  de retter og plikter som følger 
plassen. 
Plasser tildeles etter medlemsansiennitet. Havneutvalget står for tildelingen, men kan fravike 
ansiennitets- 
prinsippet når et medlem ikke har gjort opp for seg  fra tidligere sesonger. 
Det følger dugnadsplikt med tildeling av plass i havnen. 
 
Ansvar, orden og dugnad. 
 Det er båteiers ansvar å ha båten skikkelig fortøyet i kaiene,  eller oppstøttet  i stativ og krybber på 
land. 
MB’s kaier og havneområde  skal holdes fritt for boss og rot, og det påhviler båteier å rydde etter seg.. 
Vi gjør oppmerksom på at man forplikter seg til å utføre 10 dugnadstimer pr. sesong,  eller en kan fri 
seg fra dugnasdplikten ved å betale en kompensasjon , for tiden kr 2000.- pr . båt pr . sesong. 
Tabell over aktuellle dugnadsdatoer finnes i medlemsbladet.  Ønsket dato for dugnadsinnsinnsats må 
fylles ut på blanketten for vinteropplag. 
 
 

Båtopptak blir lørdag 18. og  søndag 19. Oktober. 
     2008 
                    Møtetidspunkt kl 1000   
 
 
Vi minner igjen om :  
Når bryggeplassen forlates for sesongen, skal alle fortøyninger fjernes fra bommer og utriggere.  Det 
skal gjennom vintersesongen drives vedlikehold og dugnad på anleggene, og dugnadsfolkene er ikke 
ansvarlig for gjenglemte fortøyninger som må fjernes. 
 
Søknadsskjema finnes: http://www.mildebatlag.org 



             
 
 

 
    Til:  Milde Båtlag 
 Nøst og Havneutvalget 
 Skipanesveien 12 
 5259 Hjellestad 
 

  
SØKNAD OM HAVNEPLASS 

VINTERSESONGEN 2008/2009 
 

Kryss av Plass Pris 

 På land  150kr.pr.m2 
 På land ved eget opptak 150 kr.pr.m2 

 Flytebrygge 150kr.pr.m2 

Vi gjør oppmerksom på at det er begrenset antall plasser i brygge som 
kan tildeles på vinterstid. Prisen for båter i flytebrygge, regnes 
senter/senter utligger, normal båtbredde pluss 80 cm.. Minimums pris 
kr 2000 pr bås 
 
Jeg har følgende båt (kryss av og fyll ut) 
Seilbåt Motorbåt Jolle m/ motor Robåt 
Fabrikat/båttype  Største lengde  
Båtens navn  Største bredde  
Seilnummer  Dyptgående i m.  
Reg.Nummer  Vekt kg.  

 
Jeg ønsker strøm i vinter 
Pris:kr.500 for kontakt + kr.1  pr. kwt (Mulig prisjustering fra 
levrandør. 
 
Regler for dugnad og orden i havneanlegget er beskrevet på 
påfølgende side og skal følges av de som får tildelt plass i anlegget 
eller på land i sesongen. 
 
Fylles ut med blokkbokstaver. 
 
Navn  Tlf.privat  
Adresse  Tlf. jobb  
  Mobil  
Postnr                 Poststed e-mail  
 

 
Se på arkets bakside for mer informasjon. Skriv under, ta kopi og 
returner til Milde Båtlag snarest og innen søknadsfristen går ut. 
 
 Det kan også sende søknad på http://www.mildebatlag.org 
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NB! 
Før tildeling av plass 
på land eller i havn, 
må alle kontingenter, 
leie og dugnad fra 
tidligere år være 
betalt. 
 
Alle som tildeles plass 
vil få tilsendt 
innbetalingsgiro snarest 
mulig etter tildeling 

Søknadsfrist: 
19. September 

2008 



             
 
 

 
Krav: 
Vinteropplag: 
Seilbåter i opplag på land får ikke stå med masten oppe. Alle båtene i opplag  på land skal være 
forsvarlig oppstøttet og avstivet for å hindre velting. 
Båter i bryggene må fortøyes forsvarlig, ( kraftige nok tamper og springer) og må kontrolleres  jevnlig 
gjennom hele vintersesongen. 
 For å hindre skade på båt eller brygge ved dårlig vær, kan havneutvalget bli nødt til å forsterke 
eksisterende fortøyninger på båten. Dette vil koste minimum kr 500.- plus forbrukt 
fortøyningsgods. 
 
Master: 
Seilbåtmaster som er demontert kan plasseres i mastestativet ved ytre bryggeanlegg. Salingshorn og 
spredere må demonteres før masten  plasseres i stativet. Dette for å få plass til flest mulig rigger. 
 
Opptak: 
Kontroller stativets deler. Smør og mover strekkfisker og sjakler. Det forutsettes at opplagstativet er 
ferdig montert, merket og på plass så nært anvist plass som mulig senest dagen før båtene tas på land. 
(se kartskisse) 
 
Oppmøtetidspunktet for båtopptak blir gjort kjent for den enkelte ved tildeling av plass. 
 
Det er en forutsetning at båteier, eller annen representant for båten er tilstede fra båtopptaket starter, 
for å delta i de ulike arbeidsoppgaver som pålegges av havneutvalget. 
 
Dugnadsplikt: 
Medlemmer med båt i vinteropplag i MB’s anlegg har dugnadsplikt. For tiden er denne 10 timer pr 
sesong. 
En kan fri seg fra dugnadsplikten ved å betale et gebyr på kr 2000,- pr sesong. 
Vennligst kryss av for det tidsrommet i dugnadstabellen som passer deg best. 
 
Planlagte dugnader 2007 / 2008 (vintersesongen) 

Dato: Dag: Tid: Underskrift 
25/10-2008 Lørdag 1000 - 1500  
28/03-2009 Lørdag 1000 - 1500  
29/03-2009 Søndag 1000 - 1500  
    
Jeg er ikke interessert i å stille på dugnad. 
(Dette medfører at båtlaget sender meg en 
innbetalingsgiro på kr 2000,-) 

 

 
Utsett: 
Båtutsett til våren blir gjort kjent ved skriftlig melding om tildeling av havneplass for 
sommersesongen 
Dato og klokkeslett går fram av meldingen 
Senest dagen etter sjøsett skal opplagstativer , strømateriell, kiler og boss fjernes fra landområdene ved  
MB’s anlegg.  Milde Båtlag har ikke lagringsplass for stativer eller krybber om sommeren. 
Mastestativet må tømmes så snart det er mulig etter sjøsett om våren. 
 
NB! 
Båter som bare har vinterhavn i flytebryggene ,og ikke ligger i havnen om sommeren, har flyttedato 
senest  fire  
uker før normalt sjøsett. Dette grunnet vedlikehold og regulering av båsbredder i flytebryggene. 
Leietiden for vinterhavn for eksterne båter finnes som klartekst på regningsblanketten, og som info på 
nettet, http://www.mildebatlag.org 



             
 
 

 

 
Korsfjordtrimmen 26.august 2008     Foto: L.Rognaldsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             
 
 

 
 

 
 
 
 

 
Litt av et liv under Jr. EM i Laser Radial. Mesterskapet ble avholdt i Douarnenez (Frankrike) i slutten 
av juli. Som eneste norske utøver deltok Natcha Uthaug MB. Se forøvrig utdrag fra Natchas blogg i 
bladet.          Foto: O. Uthaug 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 


