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NM Snipe arrangeres i år på Milde
30. juni – 4. juli 2010

NM Snipe 2008, Stavanger: Jan M. Hansen (MB) i båt 49 er først rundt le merke
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Johan Karsten Husa
Kjell Erik Lorentzen
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Atle Marøen: 905 32 006
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Kjell Totland: 480 06 962
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Hilmar Buvik: 482 13 817

Revisorer:
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Med sesongen i sikte i horisonten er vi godt i gang
med å forberede 2010. Nytt styre har konstituert
seg og jeg opplever masse god energi, pågangsmot
og forventinger til de utfordringene som ligger
foran oss. Det er spesielt viktig for oss å
gjennomføre et vellykket NM i joller og det er
betryggende å se at planleggingen er kommet godt
i gang i treningsutvalget.

Med årsmøtets vedtak om tilføyelsen ”idrettslaget”
til vårt navn har vi samtidig gjort noe med
forpliktelsene oss til den sportslige aktiviteten til
laget. Som dere kjenner til, har idretten en viktig
plass i våre statutter. Vi har derfor samtidig etablert
en komité som skal utarbeide et forslag til
sportsstrategi for vårt lag. Forslaget vil bli
behandlet i Styret så snart dette foreligger og i god
tid før sesongstart. Mandatet for gruppen er som
presentert på årsmøte:

- Mål for det idrettsfaglige arbeidet i Båtlaget
- Hvilke aktiviteter vi skal satse på kort og lang
sikt.

- Hvordan skal rekruttering gjøres.
- Hvilke båter skal vi satse på.
- Hvilke fasiliteter skal vi ha i fremtiden.
- Ambisjonsnivå på kompetanse innad i laget,
antall autoriserte trenere, regattasjefer,
forbundsdommere, kretsdommere og
regattafunksjonærer.

- Hvilke støtteordninger skal laget ha
- Forslag til flerårsbudsjett

I forlengelsen av ovennevnte har vi også etablert en
gruppe som skal utarbeide forslag til realisering av
nytt nøst, herunder plan for finansiering og
gjennomføring. Det vil nok være et stykke frem til
eventuell byggestart, men jeg har stor tro på at vi
kan lykkes med dette gitt at vi finner smarte
løsninger og en god sportsstrategi.

Vi har også vedtatt å omstrukturere budsjettet slik
at vi i større grad skiller mellom inntekts- og
aktivitetssiden. På denne måten kan vi synliggjøre
at for eksempel støttemidlene blir kanalisert til
idrettsarbeidet og følgelig fremstå etterrettelig. Det
vil være greit for våre medlemmer å vite hva bl.a.
medlemsavgiften går til.

Budsjettmessig ønsker vi å styre skuten med
overskudd samtidig som vi har høy aktivitet. Vi
fortsetter å jobbe med å redusere administrasjons-
budsjettet. Enhver organisasjon må operere med
dette, men vi er opptatt av å rute mest mulig mot
verdiskapning. Vi har satt inn flere tiltak som gav
gevinst allerede i 2009. Strategien er forsiktig
budsjettering, øke inntekter (stønadssiden), senke
kostnadene (administrasjon). Dog ikke senke
ambisjonsnivået verken på investering eller
aktivitet.

Ett av tiltakene som nå er på plass er elektronisk
medlemsregisteret. Det innebærer at alle kan gå
inn på web-siden vår og registrere utvalgte data om
seg selv, herunder e-mailadressen. Man kan også
legge inn tillatelse til at vi sender faktura via e-post
og at den enkelte medlem kan varsles når nytt
medlemsblad er lagt ut på web (alternativ til
papirkopi). Samtidig vil vi understreke at vi ønsker
å imøtekomme alle dem som ønsker å motta
informasjon og medlemsbladet i posten på vanlig
måte.

Deler av havneanlegget synger på siste verset. Kai
200 er i henhold til plan vedtatt og skiftes ut i løpet
av vinteren 2010/2011. Dette er for øvrig en
forpliktelse i forbindelse med innskuddsordning for
båtplassene. Finansieringen er på plass takket være
avsetningene som ble vedtatt i 2005 for de
påfølgende årene. Vi starter forberedelsene i år og
regner med en betydelig dugnadsinnsats for at vi
skal få dette på plass på en god måte.

Dugnadene har vært gjennomført med iver. Det
har vært avholdt flere dugnader i vår sommer og
mye har blitt gjort. Spesielt er det kjekt å nevne at
oppjekking av nøstet er ferdigstilt og ble
gjennomført på en sikker og god måte.

Jeg gleder meg til sesongstart, båtliv og aktiviteter.

Mvh
Reidar Helland

Leder

ReidarHelland
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Referat fra 

ÅRSMØTE 2009 

24/11-2009 
 

 
Sted : Mildenøstet 
 
Fremmøtte :  36 medlemmer, alle stemmeberettige. 
 
Årsmøtet satt kl 19.04 
 
Dagsorden 
 

1. Åpning av årsmøtet og godkjenning av innkalling. Godkjent 
 
2. Valg av dirigent, referent og tellekorps.  

Dirigent: Reidar Helland 
Referenter: Inger Lise Milde, Kjell Totland 
Tellekorps: Michael Riisøen, Stein Olav Drange 
Protokollunderskrift: Vidar Åsvang, Henrik Østervold 
Alle godkjent. 
 

3. Godkjenning av fremmøtte medlemmer.  
33 medlemmer til stede ved møtets start. 3 medlemmer kom litt senere, men før behandling av sak 1. 
Alle godkjent med stemmerett. 
 

4. Godkjenning av saksliste. 
Dagsorden, saksliste og saksdokumenter var bekjentgjort i medlemsblad nr. 3-2009. 
Sakslisten godkjent 

 
Saksliste 

1. Årsberetning 2009 

Leder Reidar Helland foresto gjennomgang av Milde Båtlags årsberetning 2009.  
Årsberetning 2009 ble enstemmig godkjent uten innvendinger.   
 

2. Regnskap 2009 

Nestleder Erik Lie-Nielsen foresto presentasjon av Milde Båtlags årsregnskap 2009. 
Revisorberetning 2009 ble lest opp. 
Regnskapet ble enstemmig godkjent.   

3. Forslag fra styret 

Sak 3.1 – Endring av navn på Milde Båtlag 
Leder Reidar Helland redegjorde for styrets forslag, som gikk ut på å endre lagets navn til Idrettslaget 
Milde Båtlag. 
Etter en kortere debatt, hvor også navnet Seilforeningen Milde Båtlag var inne i diskusjonen, ble det 
foretatt avstemming over styrets forslag ved visning av stemmetegn. 
Avstemmingen gav følgende resultat: 
For: 25 stemmer Mot: 9 stemmer  Ikke avgitt stemme: 2 
 
Navneendring til Idrettslaget Milde Båtlag ble vedtatt med mer enn 2/3 flertall av de fremmøtte 
medlemmer (Krav ved endring av ”Lover for Milde Båtlag”). 
 
Sak 3.2 – Dele Nøst- og havneutvalget i to utvalg 
Leder i Nøst- og havneutvalget, Helge Woods, redegjorde for forslaget. 
Mange synspunkter både for og imot forslaget. 
Avstemmingen gav følgende resultat: 
26 stemmer for forslaget, 9 stemmer mot forslaget, 1 stemme ikke avgitt. 

1 

Deling av Nøst- og havneutvalget i to utvalg, Havneutvalg og Nøstutvalg, ble vedtatt med mer enn 2/3 
flertall av de fremmøtte medlemmer (Krav ved endring av ”Vedtekter for Milde Båtlags anlegg og drift”). 
 
Sak 3.3 – Sende ut medlemsblad til kun én i husstanden 
Leder Reidar Helland redegjorde for styrets forslag.  
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Sak 3.4 – Beslutte øvre grense på 45 fot på maksimal båtlengde i kaianlegget 
Leder Reidar Helland redegjorde for styrets forslag. 

Tore Kr. Vik fremsatte benkeforslag om øvre grense på 42 fot. Underveis i debatten ble benkeforslaget 
utvidet med unntak for tidligere større båter i anlegget. 
 
Benkeforslag:  
Øvre grense settes til 42 fot, men med unntak for at båt som er lengre og som allerede har ligget i 
anlegget tidligere, kan få plass. 

Avstemmingen gav følgende resultat: Benkeforslaget 22 stemmer. Styrets forslag 13 stemmer. 

Benkeforslaget ble vedtatt. 
 
Sak 3.5 – Utnevne egen komite for å utarbeide en plan for realisering av nytt nøst 
Orienteringssak fra styret. Leder Reidar Helland redegjorde for saken.  
 

4. Forslag fra medlemmene 

Ingen saker til behandling på årsmøtet var innkommet fra lagets medlemmer.  
 

5. Vedta kontingenter og avgifter 

Sak 5.1 – Styret foreslår at medlemskontingenten økes med 50 NOK for alle medlemmer. 

Avstemming: For forslaget: 35 stemmer Enstemmig vedtatt. 
 

Sak 5.2 – Leie for båtplass i sommer- og vintersesong foreslås oppjustert med 2,5 % i takt med 
konsumprisindeksen. 

Avstemming: 
For forslaget: 34 stemmer.  Mot forslaget: 1 stemme.  Forslaget vedtatt. 

 
6. Budsjett for 2010 

Nestleder Erik Lie-Nielsen foresto presentasjon av Milde Båtlags budsjett for 2010. 
I det fremlagte budsjett var utgift for Julebasar ved en feil satt for lavt. Denne posten ble øket med kr. 
10.000 til kr. 12.500. 
Budsjett for 2010 ble enstemmig vedtatt (35 stemmer) med den fremkomne endring. 
 
Ekstra sak i forbindelse med budsjettet 2010: 
 – Styret ber om fullmakt til å vurdere kai 200 sin tilstand og status. 

Kai 200 har stor slitasje og det er fare for at ytterligere påkjenninger på kaien kan bidra til å presse kaien 
ned. 
 
Styret ber årsmøtet om fullmakt til å vurdere kai 200 for utskifting av kaien, både med hensyn på 
å kunne starte utskiftingsarbeidet allerede i 2010 og med utredning av kostnadene. 
 
Avstemming: For forslaget 31 stemmer. Mot forslaget: 2 stemmer. Forslaget vedtatt. 

 
I forbindelse med presentasjonen av budsjett for 2010 demonstrerte Ove Gram Nipen hvordan Milde 
Båtlags medlemmer, via MB’s hjemmeside på internett, kan oppgi sin e-post adresse til båtlaget. Derved 
kan båtlaget etter hvert tilby medlemsbladet tilsendt på e-post til de medlemmer som ønsker det. Det 
samme vil også kunne gjelde for tilsending av faktura etc. Se for øvrig egen informasjon om emnet i 
medlemsblad 3/2009 (Årsberetning 2009). 

7. Valg av representanter til styret og utvalg 

Valgkomiteens leder, Stein Olav Drange, ledet valget, som gav følgende resultat: 

Styret                                                                                     Tid    
Leder: Reidar Helland     1 år Gjenvalg 
Nestleder: Erik Lie-Nilsen    1 år Gjenvalg 
Sekretær: Inger Lise Milde    2 år Ikke på valg 
Kasserer: Odd Haugland     2 år Gjenvalg 
1. Styremedl., leder regattautv: Kjell Totland  2år Ikke på valg 
2. Styremedl., leder nøstutvalg: Lars Henrik Tveit  1 år Nyvalgt  (2 års periode) 
3. Styremedl., leder havnutvalg: Vidar Åsvang  2 år Nyvalgt 
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Deling av Nøst- og havneutvalget i to utvalg, Havneutvalg og Nøstutvalg, ble vedtatt med mer enn 2/3 
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4. Styremedl, leder treningsutvalg: Atle Marøen  2 år Nyvalgt 
5. Styremedl., repr. for jentelaget: Liv Isaksen  2 år Gjenvalg 
1. Varamedlem: Astrid Egeland    1 år Gjenvalg 
2. Varamedlem: Ove Gram Nipen   1 år Gjenvalg 
3. Varamedlem: Olav Henrik Vik    1 år Gjenvalg 
4. Varamedlem: Helge Woods    1 år Nyvalgt 
 

 RegattautvalgNøstutvalg - Nøst og landanlegg 
  Kjell Totland  Lars Henrik Tveit leder 
  Berit Rasmussen  Leif M. Hetleflåt 

Steinar Hopland 
Rolf Smedal 

  Bjørn Rasmussen 
 Terje Grøttum 
 Dag Olav Drange  

Havneutvalg - Kaianlegg 
 Vidar Åsvang leder 

 Rune Søreide 
 Hilmar Buvik 

 Bjarne Pedersen 
Johan Karsten Husa 
Kjell Erik Lorentzen 
Egil Uv 

 
 
 

 Revisorer  
Treningsutvalg Henrik Østervold 

  Atle Marøen Kjell Milde 
  Inger Lise Milde  

Valgkomite    Erling Nesse 
  Stein Olav Drange   Henrik Østervold 

 Jan M. Hansen   Bjørn Ofte 
 Arvid Jørgensen 
   

  Svein Olsen 

Votering: Samtlige kandidater ble valgt ved akklamasjon. 
 
Leder Reidar Helland oppsummerte årsmøtet ved å peke på oppgaver som styret skal følge opp i det kommende 
år. 
 
På vegne av Oselvarklubben delte Kjell Totland ut Hjeltefjordkruset til norgesmester Nils-Ove Nipen, MB, som 
med ”Terna” vant NM Oselvar 2009. Kruset er en evigvarende pokal som tildeles rormannen om bord i NM 
vinneren for ett år. 
 
Årsmøtet hevet kl. 21.15. 
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 Jan M. Hansen   Bjørn Ofte 
 Arvid Jørgensen 
   

  Svein Olsen 

Votering: Samtlige kandidater ble valgt ved akklamasjon. 
 
Leder Reidar Helland oppsummerte årsmøtet ved å peke på oppgaver som styret skal følge opp i det kommende 
år. 
 
På vegne av Oselvarklubben delte Kjell Totland ut Hjeltefjordkruset til norgesmester Nils-Ove Nipen, MB, som 
med ”Terna” vant NM Oselvar 2009. Kruset er en evigvarende pokal som tildeles rormannen om bord i NM 
vinneren for ett år. 
 
Årsmøtet hevet kl. 21.15. 
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ARVID BIRKELANDS

BORTGANG

Tirsdag 5. januar kom melding om at båtlagets mangeårige medlem, Arvid Birkeland, var gått
bort 80 år gammel.

Arvid var født i 1929 og tilhørte således andre generasjon av Milde Båtlag seilere som var ivrige
og aktive oselvarseilere, og som bidro til å føre seilsporten i Milde Båtlag videre. Som aktiv var
Arvid i mange år fast mannskap om bord i oselvaren L 16 ”Stegg”. Da Mildenøstet ble reist i
slutten av 1950 årene var Arvid aktivt med, og i begynnelsen av 1960 årene var Arvid formann i
Milde Båtlag. I 1962 var han en av initiativtakerne til å sette i gang med årlig juniorregatta i
oselvar for lagets unge seilere, gutter som jenter. I ettertid vet vi at dette ble en suksess med
årlige juniorregattaer både på Milde og på Tysnes like frem t.o.m. år 2000. Her lå også kimen til
videre drift og vekst for Milde Båtlag i seilsportens tjeneste. I 1988 ble Arvid Birkeland utnevnt
til æresmedlem av Milde Båtlag.

Vi takker for den innsats som Arvid har lagt ned for Milde Båtlag og for seilsporten, og lyser
fred over Arvid Birkelands minne.

Styret
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Lisensordningen er en prøveordning for 2010, som kort-
fattet betyr dette:

Personlig seilerlisens skal løses for norske seilere (13 - 70
år) som deltar i lisenspliktig regatta, stevne eller arrange-
ment for joller, flerskrog og brett.

Andre entype klasser, som ikke faller inn under denne
definisjonen, skal løse startlisens på samme måte som for
Tur- og respitt klasser (startlisens per båt). Dette gjelder
bl.a. Oselvar og Knarr.

Den 7. desember 2009 gjorde styret i Norges Seilforbund
følgende vedtak i forbindelse med lisens-saken:

Omfang – Lisenspliktige Regattaer
Vedtak: Ved deltakelse i regatta/stevne/arrangement på
nasjonalt-, regionalt- eller kretsnivå kreves det at Norske
deltakere/Norske båter (ref definisjon i NM-reglene) løser
lisens hos NSF. Dette omfatter Norgesmesterskap,
Klassemesterskap, NorgesCup, Region-mesterskap og
Kretsmesterskap, samt øvrige terminfestede og åpne regat-
taer/stevner/ arrangement på krets- eller nasjonalt nivå
(som for eksempel Færderseilasen, Skagen Race, Askøy
Rundt, Flødeseilasen, Nordenfjeldske Seileruke, Vestfjord-
seilasen, Breidangen Rundt, Bøddelen Rundt, Nyttårsregat-
taen, TwoStarm.fl).

Ved deltakelse i regatta/stevne/arrangement i utlandet
kreves det at alle Norske seilere/Norske båter (ref definis-
jon i NM-reglene) skal løse lisens (Seilerlisens eller Startlis-
ens) hos NSF.

Ved deltakelse i lokale treningsregattaer og rene rekrutter-
ingsarrangementer på klubbnivå skal det verken kreves
Seilerlisens eller Startlisens. Mindre klubbregattaer med
hovedsakelig lokal deltakelse unntas fra lisenskrav.

Personlig Seilerlisens
Vedtak: Norske seilere (refdefinisjon i NM-reglene) i alder-
en fra 13 til 70 år som deltar i lisenspliktig
regatta/stevne/arrangement for joller, flerskrog og brett
hvor det arrangeres NorgesCup, samt deltakere i alle OL-
klasser, skal løse personlig Seilerlisens hos NSF (engangsli-
sens eller årslisens).

Entypeklasser som ikke faller inn under denne definisjon-
en skal løse Startlisens på samme måte som Tur- og respitt
klasser.

Det anbefales at det tilbys en frivillig utvidet forsikrings-
dekning mot tilleggspremie for de seilerne som ønsker
dette.

Satsene for personlig seilerlisens ble satt til: Junior kr.
250,- Senior kr. 330,-

Tur og respittseiling: Innføring av Startlis
ens
Det er viktig at innkreving av startlisens gjøres så enkel
som mulig. Det foreslås derfor en sentralt innkrevet start-
lisens pr regatta. Startlisensen bør kunne løses på nettet
innen regattaen starter (senest ved registrering) – og bør
differensieres i forhold til størrelse på båten, for å opp-
leves mest mulig rettferdig. For at seilere, som deltar i
mange regattaer, ikke skal belastes hardere enn klasser
som er pålagt personlig Seilerlisens, foreslås det at man
legger opp til en årlig avgift for Startlisens. Det bør samti-
dig legges opp til en Engangslisens som kan løses av del-
takere som kun skal være med i noen få regattaer i løpet
av sesongen. For å gjøre innkrevingen enklest mulig bør
man her legge opp til en felles engangs Startlisens for alle
klasser.

For differensiering av den årlige Startlisensen foreslås det
at man på årsbasis kan benytte samme inndeling etter sk-
roglengde som benyttes i reglene for reklamelisensens.

Vedtak: Alle båttyper som ikke omfattes av kravet om per-
sonlig Seilerlisens skal løse Startlisens ved deltakelse i lis-
enspliktige regattaer/stevner/arrangmenter. Det legges
opp til en engangstartlisens med felles sats for alle båt-
typer uansett størrelse og mannskap, samt en årlig Startli-
sens som prissettes etter samme modell som for
reklamelisensordningen.

For 2010 vedtas det følgende satser for Startlisens (satser
kan revideres årlig):

Båtstørrelse Engangs Helårs Oppgr til helårs
Båter opp til 6,99 m 150 kr. 380 kr 2 Regattaer + 80 kr
Båter 7 – 11,99 m 150 kr 570 kr 3 Regattaer + 120 kr
Båter 12 – 16,99 m 150 kr 740 kr 4 Regattaer + 140 kr
Båter fom 17 m 150 kr 1000 kr 6 Regattaer + 100 kr
Engangs startlisens betales pr regatta. Prisene er oppgitt uten
forsikring.

For å ikke ødelegge for rekruttering foreslås det at man
skal kunne kjøpe seg opp fra en engangs startlisens til en
årlig startlisens kun ved å betale mellomlegget. Det må
avklares at det ikke vil bety ekstraarbeid administras-
jonsmessig – og forutsetter en Webløsning som håndterer
dette.

Utarbeidelse av Nasjonal Forskrift  Sanks
jonsordninger
Det foreslås at Lisensordningen reguleres gjennom en
Nasjonal Forskrift på samme måte som reklamelisensord-
ningen.

Manglende lisens kan ikke gjøres til gjenstand for protest-
er fra verken deltakende båter, arrangører eller protestko-
mite, og deltakere kan heller ikke diskvalifiseres fra

Seilerlisens og startlisens 2010
NSF har vedtatt redusert lisensordning

Søknad om leie av oselvar sesongen 2010
Til
Idrettslaget Milde Båtlag
Skibenesveien 12
5259 Hjellestad

Søknaden må være ankommet båtlaget innen 15. mars 2010.

Søkers Navn : ................................................................................

Adresse : ................................................................................

Postnr. : ................   Poststed : ..............................................

Telefon priv : ....................... Arbeid : .................................

Jeg ønsker å leie en av båtlagets spriseilriggede oselvere (Bambi, Ulrik, Fant) for sesongen 2010.
Båtenes navn er angitt i prioritert rekkefølge :

1.  .................................. 2.  .................................. 3.  ..................................

Dato : ........................ Underskrift : ....................................................................       

Det ligger også søknadsskjema på web www.mildebatlag.org 



arrangementer på grunn av manglende Seiler- eller Startli-
sens. Det legges opp til samme type straffereaksjoner/sank-
sjoner som nå er innført ved brudd på reglene for
reklamelisens, dvs innrapportering til NSF som kan ilegge
forelegg og mulig utestengelse ved gjentatte regelbrudd.

Vedtak: Administrasjonen i NSF pålegges å utforme en
Nasjonal Forskrift for Seilerlisens og Startlisens i tråd med
ovenstående forslag og vedtak, inklusive sanksjonsord-
ninger. Denne forskriften skal utarbeides i samrådmed Re-
gel- og Appell Komiteen og legges fram for Styrets
godkjenning – slik at lisensordningen kan innføres som
prøveordning fra 2010.

Avsluttende kommentarer
Styret i NSF ber om forståelse for at vi med dette har for-
søkt etter beste evne å komme i møte de synspunktene
som er fremkommet, ved å vedta en ordning som vi tror
kan være spiselig for alle – innenfor det begrensede hand-
lingsrommet som vi har.

Vi retter derfor en innstendig henstilling om at aktørene i
seilNorge nå kan være villige til å legge god vilje til for å
skape ro om denne saken i den tross alt begrensede
prøveperioden som seiltinget 2009 vedtok.

Styret vil være lydhøre for de erfaringer som nå vil bli
høstet i 2010, slik at vi alle kan få et best mulig grunnlag
for en grundig og god behandling på seiltinget 2011.

Oslo den 07.12.2009, Peter L. Larsen, President i Norges
Seilforbund

Lisens innbetales direkte til Norges Seilforbund, se
www.seiling.no
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Postnr. : ................   Poststed : ..............................................

Telefon priv : ....................... Arbeid : .................................
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Terminliste 2010
Regattaer arrangert av Idrettslaget Milde Båtlag

Regatta                                 Klasse(r)                            Sted                                       Dato og tid                           .           

Starttrening Joller, Tur/Hav etc. Fanafjorden 4/5 Tirsdag, kl. 18.30

Mildetrimmen Tur/Hav Fanafjorden/Korsfj. Tirsdager kl. 18.30
4/5, 18/5, 1/6, 15/6,
17/8, 31/8, 21/9

Mildeskvetten Tur/Hav Fanafj.-Korsfjorden Lørd. 8. mai, kl. 12.00

Korsfjordtrimmen Tur/Hav Blia Tirsdager, kl. 18.30
11/5, 25/5, 8/6, 22/6,
10/8, 24/8, 7/9, 14/9

Snipe-trimmen Snipe Mildeskjæret Onsdager, kl. 18.30
5/5, 12/5, 19/5, 26/5, 2/6, 8/6,
15/6, 4/8, 11/8, 18/8, 25/8,
1/9, 8/9

Oselvar-trimmen Oselvar Mildeskjæret Onsdager, kl. 18.30
26/5, 2/6, 8/6, 15/6,
4/8, 11/8, 25/8, 1/9, 8/9 

MB Jollen Joller Fanafj. – Korsfj. Lørd. 12. juni, kl. 12.00

Sommerregatta Kjølbåter Fanafj. – Korsfj. 12. – 13. juni, kl. 12.00
Oselvar, Knarr etc.

NM SNIPE Snipe Fanafj. – Korsfj. 31. juni – 4. juli

Korsfjorden/Fanafjorden

NM OSELVAR Oselvar Fanafj. – Korsfj. 14. – 15. aug.,
MB er medarrangør hos Siglarlaget Njord/Tysnes
Tysnes, Bjørnefjorden

ASKELADDEN Tur/Hav Korsfjorden, 4. – 5. sept., lø.  kl. 12.00
Bjørnefjorden sø. kl. 11.00

Klubbmesterskap Joller Fanafjorden Lørd. 25. sept.,  kl. 11.00
Oselvar Fanafjorden Lørd. 25. sept.,  kl. 14.30
Tur/Hav Fanafjorden Sønd. 26. sept., kl. 12.00

                                                                                                                                                                                  

Regattainformasjon  vil  etter  hvert  finnes  på  Milde  Båtlags  internettsider  www.mildebatlag.org.  Klikk  på 
Regattaer i menyen til venstre for å finne nærmere informasjon, og på  Terminliste for å få frem fullstendig 
terminliste for Hordaland. Følg med på internettsidene og hold deg oppdatert.

Milde Båtlags regattautvalg vil ta seg av arrangementene og vi håper at riktig mange av båtlagets båteiere og 
seilere vil støtte opp om de forskjellige regattaene ved å delta så mye som mulig.

Men vi  trenger også  hjelp av medlemmene til  å få  gjennomført  de tekniske  arrangementene,  ikke  minst  i 
forbindelse med MB Jollen/Sommerregatta og NM Snipe. 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.

Hilsen Regattautvalget

Terminliste 2010
Alle regattaer arrangert i Hordaland Seilkrets

Dato Regatta Klasse

HC  

Arr. MerknadJoller T&H

9. jan. Neglespretten T/H  X Åsane  

13. feb. Snøføyka T/H  X RAN  

20. mar. Isbjørnen T/H  X BS  

10.- 11. apr. Kretssamling Joller   BS/HjS/MB  

17. apr. Thorvalden Joller X  Askøy  

24. apr. Vårbløyta T/H  X Askøy  

28. apr. Byfjordtrimmen T/H  * Askøy  

1. mai. Byfjordseilasen T/H  X Åsane  

1. mai. Sandringham Cup Joller X  BS Hjellestadvika

4. mai. Hjeltefjordtrimmen T/H  * RAN/Askøy  

4. mai. Serieseilasen
T/H & 

Joller/Kjøl   BS/HjS  

5. mai. Byfjordtrimmen T/H  * Åsane  

5. mai. Snipe Trimmen Snipe   MB  

8. mai. Mildeskvetten T/H  X Milde  

8.- 9. mai. Melgescup T/H   BS  

9. mai. Gnuen T/H   Stord  

11. mai. Serieseilas Joller & Kjøl   BS/HjS  

11. mai. Hjeltefjordtrimmen T/H  * RAN/Askøy  

11. mai. Korsfjordtrimmen T/H  * Milde/Os  

12. mai. Byfjordtrimmen T/H  * Askøy  

12. mai. Snipe Trimmen Snipe   MB  

13. mai. Huftarøy rundt T/H  X Os  

15. mai. Vårregatta Joller & Kjøl   BS  

18. mai. Hjeltefjordtrimmen T/H  * RAN/Askøy  

18. mai. Serieseilasen
T/H & 

Joller/Kjøl   BS/HjS  

19. mai. Snipe Trimmen Snipe   MB  

19.- 22. mai. Seilmakeren DH T/H   Askøy  

22.- 24. mai. Pinseleir Joller   RAN  

25. mai. Serieseilas Joller & Kjøl   BS/HjS  

25. mai. Hjeltefjordtrimmen T/H  * RAN/Askøy  

25. mai. Korsfjordtrimmen T/H  * Milde/Os  

26. mai. Snipe/Oselvartrimmen Snipe/Oselvar   MB  

26. mai. Byfjordtrimmen T/H  * Åsane  

29. mai. Nr.19 Rundt T/H   Stord  

29. mai. Sjøslaget ”Sprek & Blid” T/H   Askøy  

1. jun. Hjeltefjordtrimmen T/H  * RAN/Askøy  

1. jun. Serieseilasen
T/H & 

Joller/Kjøl   BS/HjS  

2. jun. Byfjordtrimmen T/H  * Askøy  

2. jun. Snipe/Oselvartrimmen Oselvar   MB  

05.- 06. jun.
Øygarden/Hjeltefjorden 
Rundt T/H  X RAN  

8. jun. Hjeltefjordtrimmen T/H  * RAN/Askøy  
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2. jun. Byfjordtrimmen T/H  * Askøy  

2. jun. Snipe/Oselvartrimmen Oselvar   MB  

05.- 06. jun.
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Rundt T/H  X RAN  

8. jun. Hjeltefjordtrimmen T/H  * RAN/Askøy  



8. jun. Korsfjordtrimmen T/H  * Milde/Os  

8. jun. Serieseilas Joller & Kjøl   BS/HjS  

9. jun. Byfjordtrimmen T/H  * Åsane  

11.- 13. jun. Stord Rundt T/H  X BS  

12. jun. MB-jollen Joller X  MB  

12.- 13. jun. Sommerregatta Oselvar/Kjøl   MB  + Knarr og Yngling

13. jun. Sunnhordland Race T/H  X Stord  

15. jun. Hjeltefjordtrimmen T/H  * RAN/Askøy  

15. jun. Serieseilasen
T/H & 

Joller/Kjøl   BS/HjS  

16. jun. Snipe/Oselvartrimmen Snipe/Oselvar   MB  

16.- 21. jun. Shetland Race T/H   HSK  

19. jun. Open jolle Joller   Stord  

19.-20. jun. Sommerregatta Joller & Kjøl   BS  

19.-20. jun. Austevollregatta Oselvar   Austevoll  

22. jun. Korsfjordtrimmen T/H  * Milde/Os  

26.- 27. jun. Melgescup T/H   BS  

26.- 27. jun. Sommer regatta Oselvar/Joller   Njord/Tysnes Våge

28. jun.- 2. jul. Sommerskole Joller   BS 7-15 år

30. juni - 4. juli NM Snipe Snipe   MB  

4. jul.
Convoy Cup North Sea 
Race T/H   Stord Skudeneshavn/Kirkwall

30. jul. Hidle seilasen 1 T/H   Stord Leirvik

1. aug. Hidle seilasen 2 T/H   Stord Fjellbergsund

3. aug. Hjeltefjordtrimmen T/H  * RAN/Askøy  

3. aug. Serieseilasen
T/H & 

Joller/Kjøl   BS/HjS  

4. aug. Snipe/Oselvartrimmen Snipe/Oselvar   MB  

10. aug. Serieseilas Joller & Kjøl   BS/HjS  

10. aug. Hjeltefjordtrimmen T/H  * RAN/Askøy  

10. aug. Korsfjordtrimmen T/H  * Milde/Os  

10. aug. Serieseilas Joller & Kjøl   BS/HjS  

11. aug. Snipe/Oselvartrimmen Snipe/Oselvar   MB  

14. aug. Sommerregatta
T/H & 

Joller/Kjøl X  HjS  

14.- 15. aug. NM Oselvar Oselvar   NT/MB  

17. aug. Serieseilas Joller & Kjøl   BS/HjS  

17. aug. Hjeltefjordtrimmen T/H  * RAN/Askøy  

17. aug. Serieseilasen
T/H & 

Joller/Kjøl   BS/HjS  

18. aug. Byfjordtrimmen T/H  * Åsane  

18. aug. Snipe/Oselvartrimmen Snipe/Oselvar   MB  

21.- 22. aug. Askøy Rundt ”Sprek&Blid” T/H  X Askøy  

21.- 22. aug. Håkonar-seilasen 1 T/H   Stord Leirvik

23. aug. Håkonar-seilasen 2 T/H   Stord Bekkjarvik

24. aug. Hjeltefjordtrimmen T/H  * RAN/Askøy  

24. aug. Korsfjordtrimmen T/H  * Milde/Os  

24. aug. Serieseilas Joller & Kjøl   BS/HjS  

25. aug. Snipe/Oselvartrimmen Snipe/Oselvar   MB  

25. aug. Byfjordtrimmen T/H  * Askøy  

28.- 29. aug. KM jolle Joller X  BS  
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28.- 29. aug. KM/Høstregatta T/H & Knarr  X RAN NB! KM foreslås fast til uke 34.

31. aug. Hjeltefjordtrimmen T/H  * RAN/Askøy  

31. aug. Serieseilasen T/H & 
Joller/Kjøl

  BS/HjS  

1. sep. Snipe/Oselvartrimmen Snipe/Oselvar   MB  

1. sep. Byfjordtrimmen T/H  * Åsane  

04.- 05. sep. Askeladden T/H  X Milde/Os  

7. sep. Hjeltefjordtrimmen T/H  * RAN/Askøy  

7. sep. Korsfjordtrimmen T/H  * Milde/Os  

7. sep. September Cup Joller & Kjøl   BS  

7. sep. Serieseilas Joller & Kjøl   BS/HjS  

8. sep. Snipe/Oselvartrimmen Snipe/Oselvar   MB  

8. sep. Byfjordtrimmen T/H  * Askøy  

11. sep. Dameseilasen T/H   Åsane  

11. sep. September Cup Joller & Kjøl   BS  

12. sep. Lerøy Rundt Oselvar   HjS  

12. sep. Fjellberg Rundt T/H   Stord Leirvik

14. sep. Serieseilas T/H & 
Joller/Kjøl

  BS/HjS  

14. sep. Hjeltefjordtrimmen T/H  * RAN/Askøy  

14. sep. Korsfjordtrimmen T/H  * Milde/Os  

14. sep. Serieseilasen T/H & 
Joller/Kjøl

  BS/HjS  

18. sep. Høstregatta Joller X  RAN  

18.- 19. sep. Høststormen T/H  X NHS  

25. sep. Klubbmesterskap Alle   Alle  

26. sep. Klubbmesterskap T/H  X MB  

26. sep. KM Express Express     

2. okt. Windjammer T/H  X Stord Leirvik

16. okt. Klasen T/H   Stord Leirvik

16.- 17. okt. Kretssamling Joller   RAN  Overnatting

28. nov. Juletreseilasen Joller   BS  

4. des. Nisseseilasen T/H  X Hjellestad  

Arrangementer hvor MB er involvert er markert med uthevet tekst.



8. jun. Korsfjordtrimmen T/H  * Milde/Os  

8. jun. Serieseilas Joller & Kjøl   BS/HjS  

9. jun. Byfjordtrimmen T/H  * Åsane  

11.- 13. jun. Stord Rundt T/H  X BS  

12. jun. MB-jollen Joller X  MB  

12.- 13. jun. Sommerregatta Oselvar/Kjøl   MB  + Knarr og Yngling

13. jun. Sunnhordland Race T/H  X Stord  

15. jun. Hjeltefjordtrimmen T/H  * RAN/Askøy  

15. jun. Serieseilasen
T/H & 

Joller/Kjøl   BS/HjS  

16. jun. Snipe/Oselvartrimmen Snipe/Oselvar   MB  

16.- 21. jun. Shetland Race T/H   HSK  

19. jun. Open jolle Joller   Stord  

19.-20. jun. Sommerregatta Joller & Kjøl   BS  

19.-20. jun. Austevollregatta Oselvar   Austevoll  

22. jun. Korsfjordtrimmen T/H  * Milde/Os  

26.- 27. jun. Melgescup T/H   BS  

26.- 27. jun. Sommer regatta Oselvar/Joller   Njord/Tysnes Våge

28. jun.- 2. jul. Sommerskole Joller   BS 7-15 år

30. juni - 4. juli NM Snipe Snipe   MB  

4. jul.
Convoy Cup North Sea 
Race T/H   Stord Skudeneshavn/Kirkwall

30. jul. Hidle seilasen 1 T/H   Stord Leirvik

1. aug. Hidle seilasen 2 T/H   Stord Fjellbergsund

3. aug. Hjeltefjordtrimmen T/H  * RAN/Askøy  

3. aug. Serieseilasen
T/H & 

Joller/Kjøl   BS/HjS  

4. aug. Snipe/Oselvartrimmen Snipe/Oselvar   MB  

10. aug. Serieseilas Joller & Kjøl   BS/HjS  

10. aug. Hjeltefjordtrimmen T/H  * RAN/Askøy  

10. aug. Korsfjordtrimmen T/H  * Milde/Os  

10. aug. Serieseilas Joller & Kjøl   BS/HjS  

11. aug. Snipe/Oselvartrimmen Snipe/Oselvar   MB  

14. aug. Sommerregatta
T/H & 

Joller/Kjøl X  HjS  

14.- 15. aug. NM Oselvar Oselvar   NT/MB  

17. aug. Serieseilas Joller & Kjøl   BS/HjS  

17. aug. Hjeltefjordtrimmen T/H  * RAN/Askøy  

17. aug. Serieseilasen
T/H & 

Joller/Kjøl   BS/HjS  

18. aug. Byfjordtrimmen T/H  * Åsane  

18. aug. Snipe/Oselvartrimmen Snipe/Oselvar   MB  

21.- 22. aug. Askøy Rundt ”Sprek&Blid” T/H  X Askøy  

21.- 22. aug. Håkonar-seilasen 1 T/H   Stord Leirvik

23. aug. Håkonar-seilasen 2 T/H   Stord Bekkjarvik

24. aug. Hjeltefjordtrimmen T/H  * RAN/Askøy  

24. aug. Korsfjordtrimmen T/H  * Milde/Os  

24. aug. Serieseilas Joller & Kjøl   BS/HjS  

25. aug. Snipe/Oselvartrimmen Snipe/Oselvar   MB  

25. aug. Byfjordtrimmen T/H  * Askøy  

28.- 29. aug. KM jolle Joller X  BS  
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28.- 29. aug. KM/Høstregatta T/H & Knarr  X RAN NB! KM foreslås fast til uke 34.

31. aug. Hjeltefjordtrimmen T/H  * RAN/Askøy  

31. aug. Serieseilasen T/H & 
Joller/Kjøl

  BS/HjS  

1. sep. Snipe/Oselvartrimmen Snipe/Oselvar   MB  

1. sep. Byfjordtrimmen T/H  * Åsane  

04.- 05. sep. Askeladden T/H  X Milde/Os  

7. sep. Hjeltefjordtrimmen T/H  * RAN/Askøy  

7. sep. Korsfjordtrimmen T/H  * Milde/Os  

7. sep. September Cup Joller & Kjøl   BS  

7. sep. Serieseilas Joller & Kjøl   BS/HjS  

8. sep. Snipe/Oselvartrimmen Snipe/Oselvar   MB  

8. sep. Byfjordtrimmen T/H  * Askøy  

11. sep. Dameseilasen T/H   Åsane  

11. sep. September Cup Joller & Kjøl   BS  

12. sep. Lerøy Rundt Oselvar   HjS  

12. sep. Fjellberg Rundt T/H   Stord Leirvik

14. sep. Serieseilas T/H & 
Joller/Kjøl

  BS/HjS  

14. sep. Hjeltefjordtrimmen T/H  * RAN/Askøy  

14. sep. Korsfjordtrimmen T/H  * Milde/Os  

14. sep. Serieseilasen T/H & 
Joller/Kjøl

  BS/HjS  

18. sep. Høstregatta Joller X  RAN  

18.- 19. sep. Høststormen T/H  X NHS  

25. sep. Klubbmesterskap Alle   Alle  

26. sep. Klubbmesterskap T/H  X MB  

26. sep. KM Express Express     

2. okt. Windjammer T/H  X Stord Leirvik

16. okt. Klasen T/H   Stord Leirvik

16.- 17. okt. Kretssamling Joller   RAN  Overnatting

28. nov. Juletreseilasen Joller   BS  

4. des. Nisseseilasen T/H  X Hjellestad  

Arrangementer hvor MB er involvert er markert med uthevet tekst.

Meld adresseendring på nettet
Du kan nå melde adresseendring på Milde Båtlags hjemmesider. Gå inn på http://mildebatlag.org/medlem/ og
kontroller at opplysningene vi har om deg stemmer. Legg gjerne også inn epostadressen din her, så hjelper du til
med å redusere portoutgiftene til Milde Båtlag, og du sparer miljøet. Du vil da kunne velge å få tilsendt
medlemsblad, faktura for medlemskontingent, havneleie og meldinger fra styret på epost i stedet for på papir.

Redaksjonen
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MB Regattapass 2010

Dersom du akter å seile alle eller de fleste regattaene som MB arrangerer i år, tilbyr MB deg 

å kjøpe "Regattapass". Dette er billigere og du er automatisk påmeldt til alle MB regattaer i 

2010 innen din båtkategori. Unntak herfra er eventuelle NM hvor MB er arrangør eller med-

arrangør.

Startkontingenter 2010

Joller (1-manns)
MB Jollen   50
Klubbmesterskap                50  
Regattapass   50

Joller (2-manns)
MB Jollen 100
Klubbmesterskap              100  
Regattapass 100

Snipe
MB Jollen 300
Snipe Trimmen 100
Klubbmesterskap              100  
Regattapass 200

Oselvar
Sommerregatta 300
Oselvar Trimmen 100
Klubbmesterskap              150  
Regattapass 400

Tur & Hav
Mildeskvetten 250

Mildetrimmen uten
Korsfjordtrimmen 100

Korsfjordtrimmen +
Mildetrimmen 500

Askeladden 400

Klubbmesterskap              100  
Regattapass 800

 
Innbetaling skjer til konto nr.: 3411.18.03007 - Milde Båtlag. 

Ved betaling oppgi: Båttype, seilnummer, båtnavn og skipper/rormann.

For tur/havseilere oppgis også LYS-tall for med eller uten spinnaker.

Listen viser regattaer som inngår i Regattapassordningen for 2010.

Lenke til MB Regattapass 2010: www.mildebatlag.org/mb-regattapass-2010.php 

hvor bl.a. regattapass 2010 kan kjøpes.

MB Regattautvalg
16. januar 2010
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MB Regattapass 2010

Dersom du akter å seile alle eller de fleste regattaene som MB arrangerer i år, tilbyr MB deg 

å kjøpe "Regattapass". Dette er billigere og du er automatisk påmeldt til alle MB regattaer i 

2010 innen din båtkategori. Unntak herfra er eventuelle NM hvor MB er arrangør eller med-

arrangør.

Startkontingenter 2010

Joller (1-manns)
MB Jollen   50
Klubbmesterskap                50  
Regattapass   50

Joller (2-manns)
MB Jollen 100
Klubbmesterskap              100  
Regattapass 100

Snipe
MB Jollen 300
Snipe Trimmen 100
Klubbmesterskap              100  
Regattapass 200

Oselvar
Sommerregatta 300
Oselvar Trimmen 100
Klubbmesterskap              150  
Regattapass 400

Tur & Hav
Mildeskvetten 250

Mildetrimmen uten
Korsfjordtrimmen 100

Korsfjordtrimmen +
Mildetrimmen 500

Askeladden 400

Klubbmesterskap              100  
Regattapass 800

 
Innbetaling skjer til konto nr.: 3411.18.03007 - Milde Båtlag. 

Ved betaling oppgi: Båttype, seilnummer, båtnavn og skipper/rormann.

For tur/havseilere oppgis også LYS-tall for med eller uten spinnaker.

Listen viser regattaer som inngår i Regattapassordningen for 2010.

Lenke til MB Regattapass 2010: www.mildebatlag.org/mb-regattapass-2010.php 

hvor bl.a. regattapass 2010 kan kjøpes.

MB Regattautvalg
16. januar 2010

Gyldig LYSbevis?
Har din båt gyldig LYS-bevis utstedt av NORLYS for
2010?

Ikke? Da må du få ordnet dette før du stiller til start
med båten i kappseilas. Ellers kan du bli plassert i
egen turklasse, eller i verste fall bli diskvalifisert.

Ditt gamle LYS-bevis fra i fjor er ikke gyldig lenger.
Nytt LYS-bevis for 2010 blir gyldig først når LYS-
bevis avgift for 2010 er betalt. Betalt LYS-bevis 2010
har gyldighet fra betalingstidspunkt til ut året.

NORLYS – Norsk LYS Klasseklubb
NORLYS er klasseklubb for LYS-båtene i Norge.
Klasseklubben administrerer de norske LYS-reglene
– NORLYS Regler – på vegne av Norges Seilfor-
bund. Ved kappseilas for tur- og havseilere etter
LYS-regelen gjelder NORLYS Regler som ”klassereg-
ler” 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.

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 avgift for LYS-målebrev
- 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.p. 56 30 25 02, 910 10 652

- Helge Askvik (Askøy), Kirkevik, 5307 Ask. Tlf.p.
56 14 95 06

NM Oselvar 2010
14. – 15. august

Bjørnefjorden / Tysnes
Arrangør: Siglarlaget Njord/Tysnes

Medarrangør: Idrettslaget Milde Båtlag

NM Oselvar 2010 arrangeres av Siglaglaget
Njord/Tysnes i helgen 14. – 15. august. Idrettsla-
get Milde Båtlag vil være involvert som medar-
rangør. Seilasene vil foregå på Bjørnefjorden
utenfor Våge på Tysnes.

Kom og bli med og seil NM Oselvar 2010 i
midten av august.

Følg med på Siglarlaget Njord/Tysnes sin inter-
nettside www.sigling.no.

Har du lyst til å seile NM i Oselvar kan du ta kon-
takt med Kjell Totland, MB. Det vil helt sikkert la
seg gjøre å skaffe båt til veie, eller plass som
mannskap om bord i en av båtene.

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 del-
taker i NM er 13 år.

Hilsen Oselvarklubben
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Idrettslaget Mide Båtlag ønsker alle snipeseilere
velkommen til NM Snipe 2010 og vi vil gjøre vårt beste
for at seilerne skal trives og få et fint opphold på Milde.
Fana Folkehøgskule på Milde er booket for innkvarter-
ing og på Fanafjorden/Korsfjorden vil seilasene foregå
på gode baner, forhåpentlig i flott seilervær. NM Snipe
avsluttes med NM Fest og premieutdeling på Fana
Folkehøgskule lørdag kveld den 3. juli.

Idrettslaget Milde Båtlag har tidligere arrangert NM
Snipe i 1977 og i 1986. Nå har det gått hele 24 år siden
siste NM for Snipe på Milde, så derfor er det på tide at
båtlaget i 2010 igjen står som NM-arrangør for
snipeklassen. Det skal bli hyggelig å se igjen en stor
snipeflåte på Fanafjorden/Kors-fjorden under årets NM.

Mange av snipeseilerne fra 1986 er fremdeles aktive i
klassen og mange nye seilere har kommet til. Så det
forventes flere deltakende sniper i NM 2010 enn i NM
1986. Det er ikke utenkelig at 40 - 50 sniper stiller til
start i årets NM.

Både for snipeseilere og medlemmer av båtlaget: Merk
tidspunktet for NM Snipe 2010 - onsdag 30. juni t.o.m.
søndag 4. juli. NM seilasene finner sted 1. - 3. juli (4.
juli er reservedag).

Rydd plass i din kalender og kom og seil NM Snipe
2010!

Eller hvis du ikke skal seile, kom å gi oss en hjelpende
hånd med arrangementet. Det er mange detaljer som
skal klaffe for å få til et godt arrangement, så vi trenger
all den hjelp vi kan få. Vi trenger hjelp til
følge/sikringsbåter, pressbåter, parkeringsvakter, regat-
tafunksjonærer, bod- og kiosksalg etc. Er det noen
blant Milde Båtlags medlemmer som er spesielt in-
teressert i video og har videoutstyr? Da kan vi tilby
plass i startbåt for filming av både start og innkomst.
Medlemmer som har anledning til å hjelpe kan hen-
vende seg til regattasjef Kjell Totland.

Sagt på en sjømannsmessig måte: ”All hands on deck!”

Hilsen

Arrangementskomiteen for NM Snipe 2010

Offisiell internettside for NM Snipe 2010 er:
www.mildebatlag.org/nm-snipe-2010.html

NM Snipe 2010 arrangeres på Milde
30. juni – 4. juli 2010

Fra NM Snipe 2008 i Stavanger. Foto: Henrik Østervold/Leif Fondenes

Temakvelder i nøstet
Treningsutvalget vil i år arrangerer 5 temakvelder med
regelgjennomgang, rigging og trimming, taktikk, etc.
som tema. Ansvarlig for kveldene blir vår dyktige
seiler Erling Nesse i samarbeid med den like erfarne
Kjell Totland. Temakveldene blir 17. og 24. februar, 10.,
17., og 24. mars fra kl 19:00. Interesserte kan melde seg
til Erling på mail erln@statoil.com.

Nybegynnerkurs Optimist
Nybegynnerkurset for optimistjolleseilere starter mand-
ag 12. april med mandag som fast treningsdag utover
våren. Interesserte må melde seg til Arvid Jørgensen
på mail arvid@fotojorgen.no innen mandag 8. mars.

Treningsdager 2010
Treningsutvalget satser på faste treningsdager mandag
og onsdag dette året. Mandag blir det nybegynnere og
viderekomne optimist, onsdager større joller (Snipe,
Laser, Feva samt Oselvere). Første treningsdag 12. april
for optimist, 14. for sniper etc. Oselvere er planlagt fra
26. mai, men de kan delta tidligere hvis de er klare med
båtpussen. Spørsmål rettes til Atle Marøen,
atle.maroen@rekom.no.

Nytt fra Treningsutvalget
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Ny 200kai
Etter årsmøtet i November 2009 ga styret 4 personer man-
dat til å komme med en anbefaling om når 200-kaien
burde byttes inkludert økonomisk forpliktelse og konsept
for egeninnsats. Gruppen besto av følgende personer:
Dag Olav Drange, Stein Olav Drange, Vidar Wien og Vid-
ar Åsvang (leder av gruppen).

Gruppen anbefalte å bytte kaien før båtutsett for som-
mersesongen 2010, med begrunnelse i at spennbånd til
flottører er rustne og at utliggerer / bommer viser tegn på
elde. Samt at eksisterende 200-kai ville vært til god nytte
ved NM i Snipe til sommeren.

Det er valgt å bruke TRIA som leverandør, som også
leverte 300-kaien. Den nye kaien vil gi oss 17 båtplasser
der 4 av dem er med 10-meters utliggere og de resterende
13 med 8-metere.

Utbytting vil koste IL MB 700.000,- kr. Dette beløpet kan
reduseres med 60.000,- kr ved maks egeninnsats i form av
dugnad fra medlemmene i IL MB. Dugnaden vil foregå
både ved TRIAs anlegg i Sandviken og i havnen.

I styremøte 13. Januar ble det bestemt å ikke fremskynde
bytte av kai til 2010, men kjøre slik opprinnelig vedtatt,
dvs bytte før 2011 sesongen. Begrunnelsen er at et bytte
nå ville satt IL MB i en meget kritisk likviditets posisjon.
Det er også en risiko for at kai ikke ville vært klar til bå-
tutsett 17. April, samt en liten risiko for at vi ikke ville
klare å hente nødvendig dugnadsinnsats, noe som ville
forhindre oss fra å hente besparelsen på 60.000,-

Det ble derfor bestemt at det kjøpes inn noen reserve
bommer/utliggere for den nye kaien, sammen med over-
gangsbeslag slik at de kan nyttes på eksiterende 200-kai,
hvis noe skulle ryke i løpet av sesongen.

Bytte av kai 2011 betyr at vi får god tid til å planlegge
dugnadsinnsats, det må følgelig påregnes en del dugnad i
Mars måned neste år. Det vil bli laget lister over hva som
skal gjøres, slik at hver enkelt kan velge det en føler seg
mest kompetent med.

Fortøyning
Da deler av anlegget vårt begynner å bli gammelt er
fortøyning viktigere enn noen gang, dette for å minimere
slitasjen på anlegget. Det er derfor innført følgende min-
imums krav:

Båten skal fortøyes skikkelig, med minst 2 springer og
4 trosser/ brester. Alle fortøyningstauene skal være
stramme, dimensjonert i forhold til båtvekt med

kraftige rykkdempere/strekkavlastere. Tauene skal
knytes til fortøyningsøyene, sjakler blir ikke godtatt.

Vi har en del rykkdempere på lager i IL MB som kan
kjøpes til redusert pris. Det kan også kjøpes Forsheda
strekkavlaster fra TRIA i Sandviken til rabattert pris som
medlem i IL MB. Type 4, som skal brukes for båter over 3
tonn kan kjøpes for kr. 300,- normal pris er ca 450,-.

Det er også lagt til følgende i havnekontrakten:

«Båteier har ansvar for ettersyn av egen utligger og
kai ved egen båt. Båteier har også plikt til å varsle
hvis alvorlig feil / slitasje oppdages andre steder ved
anlegget.»

Lagring av joller og lagerhylle i Kommun
enøstet
Nytt for denne sesongen er at det må søkes om plass til
jolle og lagerhylle i Kommunenøstet samtidig som det
søkes om plass til båten i havnen. Dette koster henholds-
vis 500,-kr per år. Se for øvrig mer detaljer under
Nøsteutvalg siden.

Dugnad
Medlemmene oppfordres til å melde inn oppgaver som
kan løses på dugnad på emailadresse: nost-havn@milde-
batlag.org. Vi er sikre på at det finnes mange gode idéer
på hva som kan gjøres for at vårt anlegg skal bli enda
bedre.

Godkjent Forsheda rykkdemper

Nytt fra Havneutvalget



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
NB! 

Før tildeling av plass i nøst 
eller havn, må alle 

kontigenter, avgifter, leie etc. 
fra tidligere år være betalt. 

 
 Alle som tildeles plass vil bli 

tilsendt innbetalingsgiro 
snarest etter tildeling. 

 
 

 
 
 

Til: Milde Båtlag 
 Nøst og Havneutvalget 

Skibenesveien 12 
5259 Hjellestad 
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0 SØKNAD OM HAVNEPLASS SOMMER- 
SESONGEN 2010 

 
Det søkes herved om plass i: 

Kryss av Plass Pris 

 Flytebrygger Mildenøstet Ifølge skjema 

 Flytebrygger Kommunenøstet Ifølge skjema 

 Flytebrygger Vågeelven                              2600,- Pr. år. 

 
Prisen for båter i flytebrygge, regnes senter/senter uttriggere. 
Normalt vil dette være båtbredde pluss 80 cm, men dette vil bli 
vurdert endret av havenutvalget etter spesielle ønsker. 
 
Jeg har følgende båt ( kryss / fyll ut ) : 
Seilbåt  Motorbåt  Jolle m/motor  Robåt  

Fabrikat/båttype:  Største lengde i meter:  

Båtens navn:  Største bredde i meter:  

Seilnummer:  Dyptgående i meter:  

Reg. Nummer:  vekt kg:  

 
Ønsker strøm     kr 500,- per sesong 
 

Ønsker plass til jolle i Kommunenøstet   kr 500,- per år 
 

Ønsker lagerhylle i Kommunenøstet  kr 500,- per år  
  

Søknadsfrist:: Regler for dugnad og orden i havneanlegget er beskrevet på 
påfølgende side og skal følges av de som får tildelt plass i 
anlegget i sesongen. 

26. februar 2010 

 
Navn  Tlf privat  

Adresse  Tlf jobb  

  Tlf mobil  

Postnr  Poststed  E-mail  

 
Jeg aksepterer Milde båtlags regler ved søknaden og 
følger disse. 
 
Underskrift______________________  Dato_______________ 
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Generelt
På årsmøtet 2009 ble det besluttet å gjøre et skille mel-
lom nøste- og havneutvalg. Nøsteutvalget består nå av
følgende personer:

Steinar Hopland, Leif Hetleflåt, Rolf Smedal og Lars Hen-
rik Tveit (leder).

Primært vil arbeidet til denne gruppen bestå i å plan-
legge dugnader, sørge for at båtlagets eiendommer
ivaretas på en måte som tjener alle dets medlemmer.
Utvalget vil også bli involvert i arbeidet med etablering
av nytt nøst ( se eget pkt).

I skrivende stund er det ikke tatt endelig stilling til hva
som skal gjennomføres på de enkelte dugnader, men
planleggingen er i gang. Av de saker vi må ta tak i, er fer-
digstillelse av graverarbeider knyttet til ny stoppekran
utenfor nøstet, generell opprydding på våre områder, fer-
digstille gulv i nøst, nye nagler på en av oselverne, ry-
dding i kommunens nøst (se eget punkt vedrørende dette
nøstet), avklaring/ flytting av metall container utenfor
nøstet og diverse forefallende arbeid.

Nytt nøst
Etter årsmøtet 2009 har styret gitt en nøstekomité føl-
gende mandat: Basert på de foreliggende arkitekttegnin-
gene, foreslå for styret en plan for å realisere nytt nøst,
herunder finansiering, egeninnsats og gjennomføring. Et-
tersom dette vil være et stort økonomisk løft for vår or-
ganisasjon oppfordres komiteen til å være kreativ i
forhold til gode løsninger for gjennomføring.

Gruppen består av følgende personer: Michael Riisøen,
Karsten Oma, Åge Milde og Lars Henrik Tveit (leder av
gruppen).

Kommunenøstet
Dette nøstet leies av kommunen og utgjør en relativt
stor kostnad på vårt budsjett og det er viktig at nøstet
holdes i hevd på en best mulig måte, både for utleier og
båtlaget.

Nøsteutvalget vil allerede her ta til orde for en del en-
dringer som vil bli gjennomført i forbindelse med bruk
av dette nøstet.

Første etasje er i dag benyttet som lagringsplass for
gummijoller. Dette vil man fra inneværende sesong
måtte søke om, samtidig som man søker om båtplass.
Beløpet er satt til kr.500. Joller merkes med navn. I forb-
indelse med tildeling av plass vil man vurdere antall
joller i forhold til tilgjengelig plass i nøstet.

Andre etasje benyttes i dag til lagring av diverse effek-
ter. Disse er ikke merket verken med båtnavn eller eiers
navn. Det er ønskelig at de som har diverse utstyr lagret
her, sørger for å kaste eller fjerner det som ikke skal eller
kan benyttes. Bruken skal knyttes opp til båter som lig-
ger i havnen. Resten merkes med navn og oppbevares i
hensiktsmessig emballasje, innenfor et område definert
av to sperr og en gitt avstand fra veggen. Leien for dette
vil ligge på kr.500 pr år. Etter 20.april, vil alt som ikke er
plassert i henhold til nevnte retningslinjer, bli kastet.
Dette vil bli gjort på ryddedugnad den 21.april.

Tiltakene knyttet til dette nøstet er gjort i samråd med
styret. Nøsteutvalget ber om forståelse for at vi tar tak i
denne saken og håper at en bedre bruk av dette nøstet
kan bli til beste for båtlaget.

Informasjon
Innenfor kodedør vil det med jevne mellomrom bli
hengt opp diverse informasjon som:

- dugnadsliste
- tavleoversikt
- viktige info knyttet til arrangement

Diverse
Medlemmene oppfordres til å melde inn oppgaver som
kan løses på dugnad på emailadresse: nost-havn@milde-
batlag.org. På den måten ivaretar vi de mange gode
innspill til forbedringer som skal sikre at vårt anlegge
blir enda bedre.

Nytt fra Nøsteutvalget



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
NB! 

Før tildeling av plass i nøst 
eller havn, må alle 

kontigenter, avgifter, leie etc. 
fra tidligere år være betalt. 

 
 Alle som tildeles plass vil bli 

tilsendt innbetalingsgiro 
snarest etter tildeling. 

 
 

 
 
 

Til: Milde Båtlag 
 Nøst og Havneutvalget 

Skibenesveien 12 
5259 Hjellestad 
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0 SØKNAD OM HAVNEPLASS SOMMER- 
SESONGEN 2010 

 
Det søkes herved om plass i: 

Kryss av Plass Pris 

 Flytebrygger Mildenøstet Ifølge skjema 

 Flytebrygger Kommunenøstet Ifølge skjema 

 Flytebrygger Vågeelven                              2600,- Pr. år. 

 
Prisen for båter i flytebrygge, regnes senter/senter uttriggere. 
Normalt vil dette være båtbredde pluss 80 cm, men dette vil bli 
vurdert endret av havenutvalget etter spesielle ønsker. 
 
Jeg har følgende båt ( kryss / fyll ut ) : 
Seilbåt  Motorbåt  Jolle m/motor  Robåt  

Fabrikat/båttype:  Største lengde i meter:  

Båtens navn:  Største bredde i meter:  

Seilnummer:  Dyptgående i meter:  

Reg. Nummer:  vekt kg:  

 
Ønsker strøm     kr 500,- per sesong 
 

Ønsker plass til jolle i Kommunenøstet   kr 500,- per år 
 

Ønsker lagerhylle i Kommunenøstet  kr 500,- per år  
  

Søknadsfrist:: Regler for dugnad og orden i havneanlegget er beskrevet på 
påfølgende side og skal følges av de som får tildelt plass i 
anlegget i sesongen. 

26. februar 2010 

 
Navn  Tlf privat  

Adresse  Tlf jobb  

  Tlf mobil  

Postnr  Poststed  E-mail  

 
Jeg aksepterer Milde båtlags regler ved søknaden og 
følger disse. 
 
Underskrift______________________  Dato_______________ 
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Betalingssatser for båter i flytekaiene Sommerleie: 
 

 Vågelvkaien: båsbredde 2,8m.  pris kr.2600.- pr.år 
 Kai 100-200-300 (Ved Mildenøstet og ved Kommunenøstet) forholder seg til 

følgende tabell: 
 

 
 
Dugnadsdager for sommersesongen 2010. 
På grunn av en fantastisk innsats av de dugnadspliktige båteierne har vi de siste sesongene 
begrenset antall timer dugnad pr. sesong. Vi satser på inntil 10 timer denne sommeren. Velg 6 
timer fra alternativene nedenfor, resten vil brukt som reserve for uforutsette hendelser og når 
200-kai skal byttes vinteren 2010-2011. Det vil bli brukt email og telefon ved innkalling.  

Det er opp til det enkelte medlem som har båten sin liggende i kaianlegget å komme med 
tilbakemelding til Idrettslaget Milde Båtlag om når og hvilken dugnad de kan tenke seg å 
delta i. Ditt valg vil så langt råd er bli oppfylt. Vi presiserer følgende: Vi har valgt å frita 
pensjonister, styremedlemmer og de som sitter i de enkelte utvalg i den perioden de er aktiv. 

Vennligst kryss ut i tabellen under med de datoer som måtte passe. Returner så arket til Milde 
Båtlag sammen med søknad om havneplass.  
 
Kryss av for ønsket dugnad (6 timer): Vær vennlig å husk tidspunkt, da det ikke vil bli sendt 
ut påminnelse. 
 

Oppgaver: Dag Dato: Tidsrom: Kryss av 
Regattahjelp  Blir innkalt Seilsesong  
Trening/ følgebåt  Blir innkalt Trening vår / høst  
Havnedugnad Onsdag 21. April 1800-2100  
Vårdugnad Onsdag 5. Mai 1800-2100  
Sommerdugnad Onsdag 9. Juni 1800-2100  
Vedlikehold Onsdag 11. August 1800-2200  
Havnedugnad Lørdag 2. Oktober 0900-1500  
Havnedugnad Søndag 3. Oktober 0900-1500  
Fritatt fra dugnad. 
(Pensjonist, styremedlem, 
utvalg) 

    

Kjøpe seg fritak for dugnad  Kr.2000.-   
 
 
 
Dato: ______________   Navn: __________________________________ 

(Skriv med blokkbokstaver) 

Melding om søknadsfrist for havneleie sommersesongen 2010

Vintersesongen er snart over og vi må forberede oss til sommersesongen. Et viktig skritt i den 
retning er å sikre båten en plass i havnen. Milde båtlag inviterer alle medlemmene til å søke plass i 
havneanlegget for sesongen 2010. Vi disponerer ca 60 plasser som skal fordeles mellom store og 
små båter, seilbåter og motorbåter.

Ved tildeling av plass er det medlemsansienniteten som gjelder og ved lik ansiennitet går seilbåter 
foran motorbåter. Havnestyret kan fravike ansiennitetsreglene når et medlem ikke har gjort opp 
for seg fra tidligere sesonger, eller ved for seint innlevert søknad. Husk søknadsfrist !

Søknadsfristen er satt til 26. Februar 2010

Ved søknad om plass aksepteres de regler som gjelder i havneanlegget. Ved tildeling av plass 
aksepteres avtalen som  nærmere presiserer de retter og plikter som følger plassen.

Dugnad, fortøyning og orden
Båten skal fortøyes skikkelig, med minst 2 springer og 4 trosser/brester. Alle fortøyningstauene 
skal være stramme, dimensjonert i forhold til båtvekt med kraftige rykkdempere. Tauene skal 
knytes til fortøyningsøyene, sjakler blir ikke godtatt. 

MBs kaier og havneområde skal holdes fritt for boss og rot, båteier er ansvarlig for å rydde etter 
seg. Det skal brukes pressenning under båten ved båtpuss dersom avskraping/avskalling eller 
slipestøv kan forekomme. Dette gjelder også ved spyling etter opptak. Det skal være rent under 
båten til enhver tid. Spesialavfall skal fjernes fra området og behandles forskriftsmessing av den 
enkelte. 

Båteiere som ikke overholder ryddeplikt eller fortøyningsregler kan miste rett til plass ved 
senere anledninger.

Båteier har ansvar for ettersyn av egen utligger og kai ved egen båt. Båteier har også plikt til å 
varsle hvis alvorlig feil / slitasje oppdages andre steder ved anlegget.

Etter sjøsetting forutsettes det at master fjernes snarest mulig fra mastestativet.

Båteier er ansvarlig for å delta på dugnader for å holde naust, havn og områder i god stand. 
Innkalling til dugnad vil vi i år gjøre med et eget skjema i bladet. På dette skjemaet vil det være 
satt opp en del datoer der det skal være dugnad i båtlaget. Det vil også inneholde rubrikker for de 
som vil kjøpe seg fri fra dugnad med kr. 2000.– pr. sesong. Dugnadsplikten er for tiden inn til 10 
timer se datoplanen. Den som ønsker å bruke dugnadstiden på sjøen, (regattahjelp-følgebåt ) blir 
kontaktet så snart behov for mannskap foreligger. For de som setter seg opp på faste datoer vil det 
ikke bli gitt ytterlige påminnelser så det kan være en god ide å ta kopi av skjemaet.
Dugnad blir avregnet etter  hver sesong.

Utsetting av båter blir Lørdag 17. April. kl. 09.00

NB ! Utsettet er en fellesoppgave og det er et krav at alle aktuelle båteiere, eller annen representant 
for båten, er tilstede og hjelper til inntil alle båtene er sjøsatt.
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Betalingssatser for båter i flytekaiene Sommerleie: 
 

 Vågelvkaien: båsbredde 2,8m.  pris kr.2600.- pr.år 
 Kai 100-200-300 (Ved Mildenøstet og ved Kommunenøstet) forholder seg til 

følgende tabell: 
 

 
 
Dugnadsdager for sommersesongen 2010. 
På grunn av en fantastisk innsats av de dugnadspliktige båteierne har vi de siste sesongene 
begrenset antall timer dugnad pr. sesong. Vi satser på inntil 10 timer denne sommeren. Velg 6 
timer fra alternativene nedenfor, resten vil brukt som reserve for uforutsette hendelser og når 
200-kai skal byttes vinteren 2010-2011. Det vil bli brukt email og telefon ved innkalling.  

Det er opp til det enkelte medlem som har båten sin liggende i kaianlegget å komme med 
tilbakemelding til Idrettslaget Milde Båtlag om når og hvilken dugnad de kan tenke seg å 
delta i. Ditt valg vil så langt råd er bli oppfylt. Vi presiserer følgende: Vi har valgt å frita 
pensjonister, styremedlemmer og de som sitter i de enkelte utvalg i den perioden de er aktiv. 

Vennligst kryss ut i tabellen under med de datoer som måtte passe. Returner så arket til Milde 
Båtlag sammen med søknad om havneplass.  
 
Kryss av for ønsket dugnad (6 timer): Vær vennlig å husk tidspunkt, da det ikke vil bli sendt 
ut påminnelse. 
 

Oppgaver: Dag Dato: Tidsrom: Kryss av 
Regattahjelp  Blir innkalt Seilsesong  
Trening/ følgebåt  Blir innkalt Trening vår / høst  
Havnedugnad Onsdag 21. April 1800-2100  
Vårdugnad Onsdag 5. Mai 1800-2100  
Sommerdugnad Onsdag 9. Juni 1800-2100  
Vedlikehold Onsdag 11. August 1800-2200  
Havnedugnad Lørdag 2. Oktober 0900-1500  
Havnedugnad Søndag 3. Oktober 0900-1500  
Fritatt fra dugnad. 
(Pensjonist, styremedlem, 
utvalg) 

    

Kjøpe seg fritak for dugnad  Kr.2000.-   
 
 
 
Dato: ______________   Navn: __________________________________ 

(Skriv med blokkbokstaver) 

Melding om søknadsfrist for havneleie sommersesongen 2010

Vintersesongen er snart over og vi må forberede oss til sommersesongen. Et viktig skritt i den 
retning er å sikre båten en plass i havnen. Milde båtlag inviterer alle medlemmene til å søke plass i 
havneanlegget for sesongen 2010. Vi disponerer ca 60 plasser som skal fordeles mellom store og 
små båter, seilbåter og motorbåter.

Ved tildeling av plass er det medlemsansienniteten som gjelder og ved lik ansiennitet går seilbåter 
foran motorbåter. Havnestyret kan fravike ansiennitetsreglene når et medlem ikke har gjort opp 
for seg fra tidligere sesonger, eller ved for seint innlevert søknad. Husk søknadsfrist !

Søknadsfristen er satt til 26. Februar 2010

Ved søknad om plass aksepteres de regler som gjelder i havneanlegget. Ved tildeling av plass 
aksepteres avtalen som  nærmere presiserer de retter og plikter som følger plassen.

Dugnad, fortøyning og orden
Båten skal fortøyes skikkelig, med minst 2 springer og 4 trosser/brester. Alle fortøyningstauene 
skal være stramme, dimensjonert i forhold til båtvekt med kraftige rykkdempere. Tauene skal 
knytes til fortøyningsøyene, sjakler blir ikke godtatt. 

MBs kaier og havneområde skal holdes fritt for boss og rot, båteier er ansvarlig for å rydde etter 
seg. Det skal brukes pressenning under båten ved båtpuss dersom avskraping/avskalling eller 
slipestøv kan forekomme. Dette gjelder også ved spyling etter opptak. Det skal være rent under 
båten til enhver tid. Spesialavfall skal fjernes fra området og behandles forskriftsmessing av den 
enkelte. 

Båteiere som ikke overholder ryddeplikt eller fortøyningsregler kan miste rett til plass ved 
senere anledninger.

Båteier har ansvar for ettersyn av egen utligger og kai ved egen båt. Båteier har også plikt til å 
varsle hvis alvorlig feil / slitasje oppdages andre steder ved anlegget.

Etter sjøsetting forutsettes det at master fjernes snarest mulig fra mastestativet.

Båteier er ansvarlig for å delta på dugnader for å holde naust, havn og områder i god stand. 
Innkalling til dugnad vil vi i år gjøre med et eget skjema i bladet. På dette skjemaet vil det være 
satt opp en del datoer der det skal være dugnad i båtlaget. Det vil også inneholde rubrikker for de 
som vil kjøpe seg fri fra dugnad med kr. 2000.– pr. sesong. Dugnadsplikten er for tiden inn til 10 
timer se datoplanen. Den som ønsker å bruke dugnadstiden på sjøen, (regattahjelp-følgebåt ) blir 
kontaktet så snart behov for mannskap foreligger. For de som setter seg opp på faste datoer vil det 
ikke bli gitt ytterlige påminnelser så det kan være en god ide å ta kopi av skjemaet.
Dugnad blir avregnet etter  hver sesong.

Utsetting av båter blir Lørdag 17. April. kl. 09.00

NB ! Utsettet er en fellesoppgave og det er et krav at alle aktuelle båteiere, eller annen representant 
for båten, er tilstede og hjelper til inntil alle båtene er sjøsatt.
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Julebasar
Julebasaren på Mildenøstet 1. søndag i advent er en tradisjon som medlemmer og bygdefolk
setter pris på. Takk for engasjement, deltakelse i loddsalg og for flotte gevinster.

Funksjonærfest
Funksjonærfesten gikk av stabelen 30. oktober. Dette er festen hvor Milde Båtlag kan gi litt oppmerksomhet og takk
til alle medlemmer som gjør en ekstra dugnadsinnsats. De gjør en fantastisk jobb, og vi er helt avhengig av deres
engasjement. Festen startet friskt med linedance, med instruktør fra «komogdans». Senere ble det servert thai-tapas,
spicy og godt med godt å drikke til hyggelig selskap.

Jentelagets side
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I 2009 genererte Grasrotandelen 210 millioner
kroner til frivillige lag og foreninger i Norge. I lø-
pet av 2010 forventer Norsk Tipping en samlet ut-
betaling på minst 250 millioner kroner.

Selv om mange allerede har tilknyttet seg sin
grasrotmottaker, er det faktisk 1,4 millioner spillere
som ennå ikke har bestemt seg for hvem de vil
støtte!

Kanskje du er en av de mange som ikke har tilknyttet
deg til noen grasrotmottaker ennå? I så fall opfordrer
vi deg til å støtte Milde Båtlag ved å tilknytte laget
som din Grasrot mottaker.

Husk - Jo flere grasrotgivere som er tilknyttet Milde
Båtlag, jo flere penger inn til laget og arbeidet for
barn og unge.

Ha et godt, nytt grasrotår!

Hilsen Styret i
Idrettslaget Milde Båtlag

Gjennom Grasrotandelen fra Norsk Tipping, kan
du støtte oss uten at det koster deg noe!

Hvis du tilknytter Milde Båtlag i år, vil vi motta en
andel tilsvarende 5 prosent* av ALT du spiller for i
2010.

Du kan tilknytte Milde Båtlag hos kommisjonæren,
via grasrotandelen.no eller på norsk tipping mo-
bilspill!

Slik gjør du det:
- Hos kommisjonæren (oppgi navn på foreningen)
- Send SMS med "GRASROTANDELEN 983264107"
til 2020 (tjenesten er gratis)
- Via grasrotandelen.no
- Norsk Tipping mobilspill
- Multix spillterminal

Les mer på www.grasrotandelen.no

*) For Multix genereres halvparten av overskuddet
til Grasrotandelen. Grasrotandelen beregnes ikke
for Extra og Flax

Ta båtførerprøven med Milde Båtlag
Båtførerprøven er en teoretisk prøve som er ment å gi kunnskap om å ferdes sikkert og hensynsfullt i fritidsbåt.

Fra og med 1. mai 2010 blir båtførerprøven obligatorisk
for personer født etter 1. januar 1980, som skal føre
fritidsbåt over 8 meter og/eller har 25 hk eller mer.

Har du ennå ikke fått tatt båtførerprøven? Da vil vi
arrangere kurs på Milde

Vi har blinket ut helgen 19-21. mars. Fredag 18-21,
Lørdag 09-16, Søndag 11-16.

Pris kr 1.800,- i tillegg kommer kr 525,- i offentlig
eksamensavgift.

Eksamen vil bli holdt søndag etter kurset.

Bindende påmelding innen 1. mars. Vi må ta
forbehold om at vi får nok påmeldte. Påmelding finner
du på nettsiden vår www.mildebatlag.org (evt sender
du den i posten)

Foto: Webb Zahn, http://www.flickr.com/photos/webb-zahn/2100293151/

Nytt GRASROTÅR 2010



BBLAD
RETURADRESSE: IDRETTSLAGET MILDE BÅTLAG

SKIPANESVEGEN 12, 5259 HJELLESTAD

Husk å melde fra om adresseforandring!

Bruk http://mildebatlag.org/medlem/

Idrettslaget Milde Båtlags hjemmeside på Internett er

www.mildebatlag.org
Følg med på denne siden og hold deg oppdatert om følgende emner

Terminlisten 2010KursTreningRegattaer

AktiviteterSosiale arrangementerMedlemsmøterAnnet




