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E-post: Odd.Haugland@hjemme.no

1. Styremedlem:
Leder regattautvalget
Kjell Totland
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Atle Marøen
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Liv Isaksen
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3. Varamedlem:
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Helge Woods
Telefon mobil: 481 87 722
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Nøsteutvalg:
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Erling Nesse: 977 87 565
Jan M. Hansen:
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Regattautvalg:
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Hilmar Buvik: 482 13 817
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Nok en gang er sommeren på hell, men vi
har fremdeles mye å glede oss over fre-
mover. Bak oss har vi en sesong med masse
aktiviteter med solid innsats fra utøvere og
støtteapparat. At vi finner de samme per-
sonene i begge de nevnte kategoriene i vårt
båtlag, gjør det spesielt kjekt å være her. En-
gasjementet er på topp!

Regatta- og seileraktiviteten har vært impon-
erende. Vi startet opp med mildetrimmen 4.
mai og vil avslutte med klubbmesterskap
siste helgen i september.

Det toppet seg med Snipe NM, 1.- 4. juli.
Hele 45 båter stilte fra alle landets kanter, og
tilbakemeldinger fra utøverne i etterkant var
klar: dette var en suksess! En spesiell takk til
alle som var med i planleggings- og gjen-
nomføringsfasen. Det var et fantastisk syn å
se aktiviteten på land og sjø disse dagene.
Meget godt levert, Milde Båtlag.

Det var også hyggelig å være medarrangør
av Norgesmesterskap Oselver 2010 på

Tysnes. 7 MB-båter var i aksjon, av totalt 23
båter. Hederlig innsats av arrangører og
utøvere. Beste plassering fra MB:
Sølvmedalje til Terna. Gratulerer!

Det har vært tids- og ressurskrevende å få til
smarte og digitale verktøy for å effektivisere
de administrative arbeidsprosessene våre,
men vi har nå kommet et godt stykke på vei-
en. Vi har tatt i bruk de første applikas-
jonene som er tilpasset oss, og begynt å
hente inn gevinster i form av reduserte kost-
nader; penger som vi kan kanalisere til verd-
iskapning andre steder i laget.

Til høsten og vinteren skal vi starte opp med
et spennende prosjekt; opprusting av kaian-
legget. For å være helt presis skal vi skifte ut
flytekai 200. Her er det lagt ned mye planleg-
gingstid og vi er godt i rute i forhold til for-
beredelser. Med den dugnadsviljen som vi
har i laget vårt, ser vi et godt potensial for
besparelser på investeringssiden. Det meste
av operasjonen vi bli utført i november slik
at det vil gjenstå kun oppkobling av vann og

strøm til våren. Her skal vi brette opp er-
mene og bidra til et solid løft for anlegget
vårt.

Vi jobber fortsatt med å få på plass en om-
forent sportsstrategi. Bildet har endret seg
noe i løpet av året og vi opplever ut-
fordringer på flere områder, i likhet med an-
dre seilforeninger i nærheten. Rekruttering
til sporten er krevende, og vi ønsker blant
annet å satse på tilrettelegging av fasiliteter.
I så måte er det spennende å jobbe med
planer for nytt nøst. Her har det skjedd en
del i løpet av sesongen og vi vil presentere
dette på Årsmøtet 23.11.

Jeg vil takke for nok en flott sesong og for
all den frivillige innsatsen som legges ned i
laget. Det er svært trivelig å være her.

Reidar Helland,

Leder Milde Båtlag

Leder

I 2009 genererte Grasrotandelen 210 millioner kroner til frivillige lag
og foreninger i Norge. I løpet av 2010 forventer Norsk Tipping en
samlet utbetaling 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.

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 tilsvaren-
de 5 prosent* av ALT du spiller for i 2010.

Du kan tilknytte Milde Båtlag hos kommisjonæren, via grasrotan-
delen.no eller på norsk tipping mobilspill!

Slik gjør du det:
- Hos kommisjonæren (oppgi navn på foreningen)
- Send SMS med "GRASROTANDELEN 983264107" til 2020 (tjen-

esten er gratis)
- Via grasrotandelen.no
- Norsk Tipping mobilspill
- Multix spillterminal
Les mer på www.grasrotandelen.no

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



4

Årsmøte 2010
Det kalles herved inn til årsmøte i Milde Båtlag

Tirsdag 23. november, kl 19.00 i Mildenøstet

Styret

Dagsorden

1. Åpning av Årsmøtet og godkjenning av innkalling

2. Valg av dirigent, referent og tellekorps

3. Godkjenning av fremmøtte medlemmer

4. Godkjenning av saksliste

Saksliste

1. Årsberetning 2010

2. Regnskap 2010

3. Forslag fra styret

4. Forslag fra medlemmene

5. Vedta kontingent og avgifter

6. Budsjett for 2011

7. Valg av representanter til styre og utvalg

Forslag som skal behandles på Årsmøtet må være sendt styret senest fredag 1. oktober 2010
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Siglarlaget Njord/Tysnes hadde all grunn til
å feira då dei arrangerte jubileeumsfest
laurdag. Det er 75 år sidan laget vart op-
pretta i Vonheim i 1935, 25 år sidan båtlag-
snaustet Njordstø stod ferdig i 1985, og dei
hadde æra av å arrangera det 30.ordentlege
noregsmeisterskapet for oselvarsigling. Høg-
depunkta for festen vart utdeling av ære-
sprisar, talar, og publisering av ny nettstad
for siglarlaget. Sigling er enkelt og nynorsk.
Leiar i siglarlaget og vert for kvelden, Lars
Grøteide, starta med å seia nokre ord om
namnet Siglarlaget Njord/Tysnes, som har
skifta namn fleire gonger oppover åra. I
2008 valde laget å endra det tidlegare Båtla-
get til Siglarlaget.

–YDette namnet beskriv godt kva me gjer i
sporten vår, og kva siglarlaget står for. Des-
sutan er det for oss viktig å halde nynorsken
i levande bruk, argumenterar leiaren. Der-
etter nytta han høvet til å promotera for den
nye nettstaden til laget. På Sigling.no kan
ein fylgja Siglarlaget gjennom nyhende, ter-
minlistar og bilete.

–Y Frisk sigling gjennom 75 år. Kjell Magnus
Økland tok over merksemda då han fortalde
historia til siglarlaget i presentasjonen «75
år på sju minutt». Han viste fram bilete av
høgdepunkta til laget oppover åra.

Overraskande æresmedlem
Alle lag og organisasjonar er avhengig av
personar som yt ekstra mykje av seg sjølv

for det dei brenn for, sa ordførar Helge
Hauge i sin tale til siglarlaget. I år var det
fleire som skulle hedrast for sin innsats for
laget oppover åra. Kåre Gjerstad, Torodd
Nødland, Olav Andersen og Svein Økland,
som alle er medlem i laget, mottok
æresmedlemskap for deira innsats for Siglar-
laget Njord/Tysnes. Leiar Lars Grøteide tok
så til ordet og trakk fram enda eit
æresmedlem som ikkje var medlem i
Njord/Tysnes, men i Milde Båtlag.

–YDet står i reglementet vårt at enkeltperson-
ar som skiljer seg ekstra ut, kan verta
æresmedlem, tala han og ropa fram Kjell
Totland til ståande applaus frå publikum.
Grøteide kan ikkje få rosa Totland nok. Han
fortel at utan Totland, hadde ikkje Oselvar-
en vore konkurransebåt den dag i dag. Sig-
larlaget verdset høgt at det siste
æresmedlemmet alltid set interessene til la-
get høgast, og stiller opp som arrangør kvar
gong han får førespurnad om det.

Gratulantar frå alle hald
Jubileeumsfesten var på langt nær berre for
Tysnesingar, også siglarane under NM og
besøkande frå andre siglarklubbar tok turen.
Representantar frå Tysnes kommune, Os
Seilforening, Milde Båtlag,

Austevoll Seilforening og Oselvarklubben
slutta seg til gratulantane. Mest stas var det
nok at presidenten i Norges Seilforbund,
Peter L. Larsen, var til stades. Han synest

det var flott å kunna vera med på eit slikt
arrangement.

– Dette var ein flott fest verdig jubilanten,
og ei perfekt ending på ein god siglardag,
konkluderer sunnmøringen. Presidenten
trekte fram det å vera i kontakt med os-
elvaren som eit høgdepunkt med NM på
Tysnes.

– Det er ein elegant, kvikk og sjarmerande
båt utan monstermast, smilar Larsen som
sjølv er aktiv i siglarsporten. Under Tysnes-
besøket hadde han også høve til ei omvising
i jåttmuseet på øya.

Nøgd leiar
Lars Grøteide var svært godt nøgd med
sluttresultatet av arrangementet.

– Det er viktig for siglarlaget å kunna
markera eldsjelene, og gje dei den heider
dei fortener. Grøteide set også pris på besøk
frå øvste hald i Norges Seilforbund. Det er
uvurderleg å ha presidenten her. Det viser
at Seilforbundet har interesse av mindre lag
og Oselvaren som siglarbåt. Han stikk fram
at oselvaren, som Siglarlaget Njord/ Tysnes
siglar, er Noregs nasjonalbåt, og den båten
som har blitt brukt lengst samanhengande i
konkurransar.

– Me håpar at eit vellukka NM og ein fest
som dette kan bidra til å løfte interessa for
Siglarlaget Njord/ Tysnes, avsluttar han.

Av Nina Sundfjord

Utnevnte æresmedlemmer sammen
med presidenten i Norges Seilfor
bund, Oselvarklubbens leder og
leder i Siglarlaget Njord/Tysnes.
Fra venstre: President Peter L.
Larsen, æresmedlemmene Kåre Gjer
stad, Torunn Nødland for Torodd
Nødland, Svein Økland, Kjell Totland
og Olav Andersen. Videre leder i Os
elvarklubben Finn Totland og leder i
S. N/T Lars Grøteide.
Foto: Nina Sundfjord.

Gratulerer

I 2008 skiftet Båtlaget Njord/Tysnes navn til Siglarlaget Njord/Tysnes og i år er det 75 år siden laget ble stiftet. Med NM Oselvar
2010 på Tysnes i 75års jubileumssesongen kunne Siglarlaget Njord/Tysnes innby til 75 års jubileumsfest i ungdomshuset i Våge på
lørdagskvelden under NM.

Mange seilere fra Milde Båtlag deltok på jubileumsfesten. Styremedlem og regattasjef i Milde Båtlag, Kjell Totland, talte på vegne
av båtlaget og gratulerte Siglarlaget Njord/Tysnes med 75 års jubileet. Som jubileumsgave fra Milde Båtlag overrekte han en
krystallvase med inngravert hilsen til leder Lars Grøteide.

Nedenfor er gjengitt utdrag av bladet Tysnes sin omtale av festen:

Siglarlaget
Njord/Tysnes 75 år
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NM Snipe

Norgesmesterskap i Snipe
Milde Båtlag var arrangør da NM i Snipe ble arrangert på Fanafjorden og Korsfjorden
31. juni  3. juli i år

«Takker for fantastisk
gjennomført NM. God
sommer :-) »

- Preben Terland,
NOR 30483, Stavanger

«Fikk ikke takket for
oss da vi dro - men
dette var en gledelig
opplevelse! Kjempefint
arrangement og flotte
seildager på Milde! Vi
kommer gjerne igjen!»

- Tale og Terje Sandik,

NOR 26836, Risør

«Takk for et glimrende
arrangement. Det var
vellykket på alle plan
– ikke bare på vannet,
som jo er det aller
viktigste. Likevel er
arbeidet som ble gjort
på land med på å sette
den viktige rammen
rundt arrangementet.
Jeg har selv vært med
og arrangere både NM
og andre regattaer i
Stavanger, så jeg vet
akkurat hvor mye
arbeid som ligger bak.
All honnør til dere for
den jobben som ble
gjort på alle plan!»

- Ida T. Sætersdal,
NOR 29632, Stavanger

Grødembrødrene fra Åsgårdstrand
Seilforening forsvarte fjorårsgullet
og var totalt overlegne under alle
forhold. Så dermed tok de sitt tred-
je NM-gull på fire år.

– Vi er selvsagt strålende fornøyde
etter mesterskapet. Alt klaffet for
oss, og båten gikk fort under alle
slags forhold, forteller Jostein på
telefonen på hjemvei søndag etter
middag.

Feltet besto av 45 båter, og det er
mange når mesterskapet er lagt til
Vestlandet. Jostein og Asbjørn var i
toppen allerede etter to seilaser på
åpningsdagen torsdag. Båten sikret
seg 2.-plass og seier i de to første
løpene, og seinere rant det inn med
gode plasseringer.

– Det var vekslende forhold. Alt fra
2-3 sekundmeter og opp til over 10
da det blåste som mest. Gledelig
nok maktet vi å være med helt
framme både i lite og mye vind, og
det er viktig med jevne, gode plas-
seringer når vi seiler mesterskap.

– Ellers satset vi på sikre løsninger
uten å gamble. Båtfarten vår er så
pass god at vi ikke tok unødige
sjanser for å ta inn det vi eventuelt
tapte i starten. Var vi ikke først på
merkene, var det ingen krise. Vi
seilte oss opp i feltet og var i top-
pen da vi passerte mållinja, fortset-
ter Jostein.

Plasseringsmessig i enkeltseilasene,
hadde åsgårdstrandsbåten en im-
ponerende rekke med 2 - 1 - 2 - 3 -

1 - 2 - 4 - 1. Dårligste plassering
kunne strykes, så det betyr at Grø-
dembåten i alle de sju tellende
seilasene var inne blant de tre be-
ste. Totalt sett ble de da stående
med 12 plasspoeng. Sølvet gikk til
Ulrik Sandvig og Tanya Ferner He-
glund fra Vestfjorden SF/KNS med
23 poeng, mens veteranen Birger
Jansen og Lise Gehrken fra Vestf-
jorden SF kapret bronsen med 31
poeng.

Karl Otto Book, for tiden bosatt i
Bergen med samboer Ruth
Stavrum, tok en sterk 4.-plass. Karl
Otto har ikke akkurat prioritert
Snipe de senere årene, men seiler
fort i alle slags båter - rutinert som
han er. Paret vant faktisk en av
seilasene, men mistet en mulig

Norgesmestre i Snipe 2010
Jostein, ved roret, og Asbjørn Grødem seilte fra alt og alle i NM i Snipe på Milde
Foto: Henrik Østervoll
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pallplass ved og måtte ta med en
12.-plass i sammendraget. Det skilte
ikke mer enn fire poeng opp til
Jansen på 3.-plass.

Arrangementsmessig var dette er
stort løft å ta for Milde Båtlag og
ca. 30 – 35 personer var i sving for å
få det hele i land. Onsdag 31. juni,
fra 12.00 til 20.00, og torsdag 1. juni,
kl. 10.00 til 14.00, var det registrer-
ing av deltakere og kontroll av båt
og seil. NM seilasene begynte
torsdag kveld og fortsatte fredag og
lørdag.

På Fana Folkehøgskule fikk vi
booket innkvartering til 47 tilreis-
ende seilere. Og på lørdag kveld ble
det avholdt NM middag med
premieutdeling på folkehøgskolen
for 93 personer.

Til den sosiale delen av arrangemen-
tet fikk båtlaget meget god og
uvurderlig hjelp av Jentelagets med-
lemmer, som foresto kiosksalg fra
partytelt i Mildevågen hvor seilerne

fikk kjøpe både varmt og kaldt.
Både onsdag og torsdag kveld var
det salg av grillrett, mens det fredag
var reker og sjømat. Lørdag be-
styrte Jentelaget baren under NM
middagen.

På land i Mildevågen fikk de del-
takende båtene tildelt nummerert
oppstillingsplass på parkerings-
plassen, hvor plassnummeret tils-
varte båtens tildelte baugnummer
(”startnummer”). Ved opptrekk av
båtene på jolleslippen var det kon-
struert et skrogspyle system, slik at
hver båt hurtig kunne spyles med
ferskvann idet den ble trukket opp,
samtidig som seilene også kunne
spyles. Når båtene kom til slippen
for opptak hjalp noen av båtlagets
jolleseilere til med å finne frem
riktig båttralle og trille den ned slip-
pen klar til å ta imot tilhørende båt.
Med to parallelle slippspor bidro
dette opplegget til at de 45 snipene
ganske hurtig kunne både sjøsettes
og landsettes uten forsinkelser.
Rune Søreide, Bjørn Rasmussen og
Dag Olav Drange hadde ideene til
hvordan dette skulle organiseres og
fikk utført konstruksjon og tilrette-
legging på aller beste måte.

Nedenfor gjengis noen presseklipp i
forbindelse med arrangementet.

Dag 1  torsdag 1. juli
Henrik Østervold, MB

Årets NM i Snipe arrangeres av
Milde Båtlag utenfor Bergen.
Seilasene foregår på Korsfjorden.
Dette er en krevende fjord med fjell
på den ene siden og varierende
strømforhold. Fjorden er dyp, noe
som gjør baneleggingen til en
prøve. Det så ikke ut til å ha noe in-
nvirkning på avviklingen på denne
første dagen. To seilaser ble
prikkfritt avviklet. 45 båter på linje
var et flott skue. 3 tjuvstarter i før-
ste og ingen i andre. Det ble tett
rundt merkene og tilskuerne lot seg
imponere over dyktig seiling. Det er
tydelig at snipeseilerne er gode
seilere som behersker båten de
seiler. Noe berøring var det, men de
tok sin straff og det ble en enkel
dag for protest kommiteen.

Ikke helt uventet er det brødrene
Grødem fra Åsgårdstrand Seilforen-
ing som leder. De fikk en andre og

en første i dagens seilaser. Bak dem
skiller det bare 4 poeng fra nr 2 til
nr 11.

Det gjenstår to dager med seiling
før en norgesmester kan kåres og
mye kan skje. Milde Båtlags Erling
Nesse ligger på en 5 plass. Han var
usikker på om hjemmebane alltid
var en fordel. Dersom forholdene
ikke er slik de alltid pleier å være
kan det føre riktig galt av sted. Det
så det ikke ut til i dag. To plasser
foran Nesse ligger en annen lokal
seiler: Trond Aarø fra Bergens Seil-
forening. Det var supre forhold på
Korsfjorden i dag, med strålende
sol og 3-4 sekundmeter vind. Det er
meldt fin vind de neste dagene og
arrangøren håper på å kunne av-
vikle 7-8 seilaser.

Et NM er et stort løft for Båtlaget.
Her har vært mange timer med
planlegging og forberedelser. Milde
Båtlag har laget et flott arrange-
ment, hvor alt er lagt til rette for at
seilerne skal ha det bra, både på
land og vann. En dobåt til de
mange kvinnelige seilerne ble tatt
godt i mot under åpningen av
meterskapet. Kvinne andelen er
høy i snipeklassen og det er flere
rene jentebåter.

Dag 2  fredag 2. juli
Henrik Østervold, MB

Dag 2 av NM i Snipe på Milde er
over. Det var friskt på Korsfjorden i
dag. Arrangøren målte vind opp i 9
m/s og det ble tøft for enkelte. Det
var flere som fikk problemer med
utstyret og en del kullseilinger. En
av de som kullseilte var Erling
Nesse (Milde Båtlag) - med gode
klær går det helt fint var hans enkle
kommentar. Det ble større strekk i
feltet i dag og tydelig at ikke alle
mestret de krevende forholdene like
godt. Etter andre seilas døde vinden
og det ble en laaang pause. Tålm-
odighet er en ting regattaseilere må
ha mye av. Like raskt som den fors-
vant kom vinden tilbake. Da var
seilerne ivrig etter å sette i gang. Så
ivrige at regattasjef Kjell Totland
måtte kalle dem tilbake to ganger.
Da var det nok og det ble kjørt
både ”I” og ”Z”. Utrolig hvilken
virkning det hadde på seilerne og
den tredje strarten gikk fint. Under
alle seilasene skiftet det på båtene i

«Karl Otto Book
har ikke akkurat
prioritert Snipe de
senere årene, men
seiler fort i alle
slags båter - ru-
tinert som han
er»

Norgesmestre i Snipe 2010
Jostein, ved roret, og Asbjørn Grødem seilte fra alt og alle i NM i Snipe på Milde
Foto: Henrik Østervoll
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tet så veivalg og strategi var viktig i
dag. De som mestret dette best var
brødrene Grødem fra Åsgårdstrand.
De har en ganske klar ledelse. Men
det er tett på de neste plassene og
siste regattadag lørdag blir virkelig
spennende.

1) Jostein Grødem, Asbjørn Grødem,
Åsgårdstrand Sf. 6.0, 2) Birger Jansen,
Lise Gehrken, Vestfjordens Sf. 16.0, 3)
Ulrik Sandvig, Tanya Ferner Heglund,
Vestfjordens Sf. / KNS 18.0, 4) Trond
Aarø, Jannicke Knudsen, Bergens Sf.
19.0, 5) Erling Nesse, Helge Holmbek,
Milde Båtlag 19.0.

Dag 3  lørdag 3. juli
3. og siste dag av NM Snipe ble en
fin dag med masse sol, men også
med økende vind, som til slutt kom
opp i liten kuling fra SSV.

Brødrene Grødem konsoliderte
stillingen som ledende gullbåt, men
best av alle denne dagen seilte Ul-
rik Sandvig og Tanya F. Heglund,
Vestfjordens Sf., som avsluttet NM
ed en 1. plass og 2 andre plasser og
dermed sikret sølvmedaljene sam-
menlagt. Birger Jansen og Lise
Gehrken, Vestfj ., holdt unna og
sikret seg bronsemedaljene, selv om
Karl Otto Book og Ruth Stavrum
kom sterkt og til slutt endte på 4.
plass, kun 4 poeng bak.

Klok av skade tok regattaledelsen
ingen sjanser og kjørte både ”I” og
”Z” ved start av alle dagens 3
seilaser, slik at startene gikk som
smurt uten tyvstarter. Dog med un-
ntak av dagens 2. seilas, hvor to
båter var for tidlig, men lett kunne
identifiseres og tilbakekalles med
signalflagg ”X”.

Derved ble seilasene rimelig raskt
avviklet, selv om vinden etter første
seilas dreide fra SSØ til SSV.

Den 8. og siste NM seilasen ble
avsluttet med smell. På siste kryss
økte vinden plutselig fra frisk bris

til opp i liten kuling, 11 – 13 m/s, så
båtene formelig kom kostende i mål
og seilerne hang som slips. Med
solen midt i øynene og sjøsprøyten
imot var det ikke alltid like lett å se
hvor mål var, men det gikk bra for
de fleste. Siste båt fullførte den 8.
seilasen kl. 15.44.

NM Middag
Lørdag 3. juli, kl. 20.00, ble det
holdt NM middag med premieutdel-
ing på Fana Folkehøgskule. Her del-
tok 93 personer, både seilere, NM
funksjonærer og andre. En tre ret-
ters festmiddag med følgende meny
ble servert: Pepperbakt laks med
pesto (forrett); Helstekt oksefilet,
ovnsbakt potet, grønnsaker etc.
(hovedrett); Karamelpudding
(dessert), samt kaffe og kaker i
peisestuen etter middagen.

Under middagen tok styremedlem i
SCIRA Norge, Ellen Høegh, ordet
og takket Milde Båtlag for et godt
gjennomført og profesjonelt avvik-
let norgesmesterskap, med gode
startlinjer og fine baner. I tillegg
ble arrangøren berømmet for et
godt opplegg på land med innkvar-
tering på folkehøyskolen og
bod/kiosksalg fra partytelt i
Mildevågen. Til slutt ba hun alle
tilstedeværende personer fra ar-
rangementsstaben om å reise seg,
slik at seilerne kunne få se dem og
takke for innsatsen med stående ap-
plaus.

Under kaffen i peisestuen ble så en-
delig premieutdelingen for NM
Snipe 2010 foretatt. Regattasjef
Kjell Totland åpnet premieutdelin-
gen ved å utdele ”heat-seier”
premie til mannskapet ombord i
hver vinnerbåt for de enkelte 8
seilasene.

Dernest ble sammenlagt resultatl-
isten for NM lest opp i omvendt
rekkefølge, fra siste til første plass,

og hvor mannskapet på de 15 beste
båtene fikk premie. Til å dele ut
NSF’s gull-, sølv- og
bronsemedaljer fikk regattasjefen
hjelp av NSF styremedlem Astrid
Sørensen, som hilste fra NSF og
gratulerte snipeklassen med
norgesmesterskapet. For hver båt
som ble lest opp sto jubelen i taket,
men den økte kraftig da man kom
frem til medaljevinnerne. Da
brødrene Jostein og Asbjørn Grø-
dem fra Åsgrårdstrand Seilforening
kom frem for å motta premier og
gullmedaljer, steg jubelen om mu-
lig enda høyere for de populære
norgesmestrene. I tillegg til
medaljer og premier fikk Jostein
Grødem utdelt Hordaland
Fylkeskommunes Gavepokal, mens
Asbjørn Grødem fikk utdelt Horda-
land Idrettskrets Gavepokal. Grø-
dembrødrene fikk også SCIRA
Norge sin NM-mester plakett med
inngraverte sølvplater for alle
norgesmestrene.

I tillegg til disse premiene var det
også utdeling av gavepokaler i
krystall til beste junior, beste
damebåt og beste master, samt til
beste grand master. Maria Kaiser,
mannskap ombord i ”Magic
United”, fikk tildelt juniorpokalen,
Siri Kamfjord og Kristine Ander-
sen, Tønsberg Sf., ombord i ”Kam-
men” ble beste rene jentebåt og
vant hver sin Dame pokal. Birger
Jansen og Lise Gehrken, Vestf-
jorden, ble beste masterbåt ombord
i ”DIZZY” og vant således hver sin
masterpokal. Fredrik Kaiser og
Maria Kayser, Åsgårdstrand Seil-
forening, ombord i ”Magic United”
fikk utdelt hver sin MB 1. premie
som beste Grand Master båt.

Da regattasjef Kjell Totland til slutt
takket alle lagets funksjonærer for
god innsats for å få norgesmester-
skapet trygt i havn, og snipe-
seilerne for fin og eksemplarisk
seiling, fikk han langvarig stående
applaus tilbake fra salen.

Det er tydelig at NM Snipe 2010 på
Milde ble en suksess i alle
henseender og at seilerne hoved-
sakelig var godt fornøyd med ar-
rangementet. Mange gode og
positive kommentarer kom under
veis fra seilerne og ingen negative
kommentarer etterpå.

NM Snipe Les mer om NM i Snipe 2010 på http://www.mildebatlag.org/nmsnipe2010.html

Leder i MB, Reidar
Helland, og regat
tasjef Kjell Totland
åpner NM Snipe
2010
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Les mer om NM i Snipe 2010 på http://www.mildebatlag.org/nmsnipe2010.html

Ottar og Hilmar,
MB, runder kryss
merket

Sammenlagt resultat
Resultatlisten viser plassering i de enkelte seilaser, samt sammenlagt poengsum.

Seilt: 8, Strøket: 1, Tellende: 7, Antall deltakende båter: 45, Poengsystem: Lavpoengsystemet, Appendix A

Rank Baugnr Nasj Seilnr Rormann,Mannskap, Klubb S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, Total, Nett

1) 15 NOR 30186 Jostein Grødem, Asbjørn Grødem, Åsgårdstrand Sf. 2, 1, 2, 3, 1, 2, (4), 1, 16.0, 12.0 .
2) 14 NOR 30498 Ulrik Sandvig, Tanya Ferner Heglund, Vestfj . Sf. / KNS 1, 8, 7, (9), 2, 1, 2, 2, 32.0, 23.0
3) 05 NOR 30910 Birger Jansen, Lise Gehrken, Vestfjordens Sf. 5, 5, 6, 1, 5, 5, (8), 4, 39.0, 31.0
4) 12 NOR 29088 Karl Otto Book, Ruth Stavrum, Åsgårdstrand Sf. / Bergens Sf. 7, 12, 1, (14), 3, 4, 3, 5, 49.0, 35.0
5) 07 NOR 29981Trond Aarø, Jannicke Knudsen, Bergens Sf. 6, 2, 3, 8, 8, 3, (16), 7, 53.0, 37.0
6) 08 DEN 30613 Mads Truelsen, Tina Kopseng, Oure Sejlklubb / Vestfj . Sf. 11, 7, 9, 7, 4, (12), 1, 3, 54.0, 42.0
7) 46 NOR 30660 Steffen Skjønberg, Maj Kristin Hansen Borgen, Vestfj . Sf. 3, 4, 10, (15), 6, 8, 5, 6, 57.0, 42.0
8) 01 NOR 30070 Erling Nesse, Helge Holmbek, Milde Båtlag 4, 6, 4, 5, 7, (15), 12, 12, 65.0, 50.0
9) 16 NOR 30813 Johan G. Mejlænder, Jannicke Knudsen, Vestfj . Sf. 10, 10, 17, (22), 11, 7, 10, 15, 102.0, 80.0

10) 29 NOR 30559 Henning Balzer, Heinz Balzer, Stavanger Sf. 12, 11, 14, (26), 10, 17, 14, 8, 112.0, 86.0
11) 21 NOR 30312 Magnus Hedmark, Melsom Myhre, Vestfj . Sf. / Asker Sf. 14, (25), 12, 12, 9, 21, 9, 9, 111.0, 86.0
12) 33 NOR 30069 Ola Nygard, Kari Lockert-Lie, Vestfj . Sf. 8, 3, 5, 27, 12, 20, 15, (DNC), 136.0, 90.0
13) 41 NOR 30029 Siri Kamfjord, Kristine Andersen, Tønsberg Sf. 13, 13, 15, (33), 20, 9, 6, 14, 123.0, 90.0
14) 09 NOR 30024 Geir Bjarne Myhre, Karianne Jårvik, Bergens Sf. 9, 9, (DSQ), 11, 14, 10, 25, 13, 137.0, 91.0
15) 30 NOR 29632 Ida Sætersdal, Randi Stray, Stavanger Sf. (23), 17, 8, 6, 19, 19, 7, 18, 117.0, 94.0
16) 03 NOR 13923 Jørn Haga, Linda S. Andersen, Stavanger Sf. 16, 33, 13, 13, (DNF), 6, 18, 10, 155.0, 109.0
17) 28 NOR 29725 Christine Schüssler Marita Christensen Vestfj . Sf. / Oslo Sf. (30) 15 25 18 16 14 13 11 142.0 112.0
18) 20 NOR 29895 Clement Aanestad, Astrid Lyngby, Stavanger Sf. 21, 18, 16, 2, (DNC), 24, 21, 17, 165.0, 119.0
19) 19 NOR 28766 Jan Malmin Hansen, Roald Rønnestad, Milde Båtlag 22, 21, 22, 4, (DNC), 23, 29, 16, 183.0, 137.0
20) 32 NOR 29673 Halvor Poulsen, Edel Poulsen, Vestfjordens Sf. 17, 22, 24, (29), 21, 16, 20, 22, 171.0, 142.0
21) 35 NOR 30440 Ellen Høegh, Asta E. Stenhagen, Vestfj . Sf. / Bergens Sf. (33), 20, 28, 19, 18, 13, 25, 32, 188.0, 155.0
22) 04 NOR 29938 Adriaan Schönhage, Trudie Scholman, Stavanger Sf. 27, 36, 11, 25, 13, (38), 24, 20, 194.0, 156.0
23) 11 NOR 30674 Frode Midttun, Kim Henriksen, Bergens Sf. 25, 27, 27, (28), 23, 11, 19, 27, 187.0, 159.0
24) 23 NOR 29942 Fredrik Kaiser, Maria Kaiser, Åsgårdstrand Sf. 15, 23, (DNF), 10, 26, 32, 27, 29, 208.0, 162.0
25) 22 NOR 29368 Geir N. Hansen, Paul Andreas Lundeby, Vestfj . Sf. (37), 29, 20, 21, 17, 29, 31, 21, 205.0, 168.0
26) 47 NOR 27971 Heidi Vihovde Sandvig, Tine Skjønberg, Vestfj . Sf 26, 16, 31, 23, (DSQ), 18, 33, 23, 216.0, 170.0
27) 06 NOR 30672 Torgeir Titland, Knut Folderup, Hjellestad Sf. / Bergens Sf. (35), 28, 30, 16, 24, 28, 17, 33, 211.0, 176.0
28) 18 NOR 27558 Kjell Ove Birkeland, Thor E. Berntsen, Hjellestad Sf. / MB 34, 37, 21, 17, (DNF), 22, 30, 19, 226.0, 180.0
29) 02 NOR 30503 Arild Figenschou, Kjell Sivertsen, Vestfjordens Sf. 20, 19, 33, 24, (DNF), 33, 23, 28, 226.0, 180.0
30) 26 NOR 30585 Christian W. Haaland, Birthe Noer Borrevik, Stavanger Sf. 32, (39), 18, 31, 25, 34, 22, 31, 232.0, 193.0
31) 45 NOR 26931 Njål Thorbjørnsen, Synnøve Myhre, Hjellestad Sf. 28, 14, (DNC), DNC, DNC, 30, 11, 26, 247.0 201.0
32) 31 NOR 26836 Terje Sandik, Tale Sofie Nysted, Risør Sf. 19, 31, (DNF), DNF, 15, 37, 28, 30, 252.0, 206.0
33) 27 NOR 29094 Bernt Birkeland, Rita Birkeland, Stavanger Sf. 29, 30, (DNC), 30, 22, 36, 36, 38, 267.0, 221.0
34) 24 NOR 29896 Øyvind Parken, Hilde Høvik, Vestfjordens Sf. 38, 24, 29, (DNC), DNC, 31, 32, 24, 270.0, 224.0
35) 10 NOR 30374 Torvald Fossestøl, Lise Fossestøl, Bergens Sf. 18, 26, 23, 20, (DNC), DNC, DNC, DNC, 271.0, 225.0
36) 25 NOR 30355 Olga Balzer, Kristin Engh, Stavanger Sf. 31, 32, 34, 32, (DNF), 25, OCS, 25, 271.0, 225.0
37) 39 NOR 30557 Stein Frich, Stefano Pignatelli, Vestfj . Sf. / Milde Båtlag (OCS), 35, 19, 35, DNF, 27, 34, DNF, 288.0, 242.0
38) 43 NOR 29665 Anna Malene Wickman, Trond Wickman, Bergens Sf. 24, 34, 32, (DNC), DNC, 26, 35, DNC, 289.0, 243.0
39) 36 NOR 30260 Kjetil Næss, Anders Westrheim, Åsgårdstrand Sf. (43), 41, 36, 36, 28, 35, 38, 37, 294.0, 251.0
40) 17 NOR 30483 Nocolai Dørheim, Preben Terland, Stavanger Sf. 36, 38, (DNC), 37, 27, 42, 39, 34, 299.0, 253.0
41) 37 NOR 27544 Aage Lien, Geir K. Lien, Hjellestad Sf. / Milde Båtlag 40, 40, 26, (DNC), DNC, 40, 37, 35, 310.0, 264.0
42) 42 NOR 27743 Jan V. Nordstrand, Leif T. Fonnes, Nordhordl. Sf. / MB 42, (45), 37, 38, 30, 43, 40, 39, 314.0, 269.0
43) 38 NOR 27696 Kristian E. Johnsen, Fredrik Falkgård. Hj . Sf. / Milde Båtlag 41, 44, 38, 39, 29, 39, 41, (DNC), 318.0, 272.0
44) 44 NOR 28755 Hilmar Buvik, Ottar Uthaug, Milde Båtlag 39, 42, 35, 34, (DNC), 41, ZFP, 36, 319.0, 273.0
45) 40 NOR 27524 Lars Henrik Platou, Fredrik Hagevik, Bergens Sf., 44, 43, (DNC), DNC, DNC, 44, 42, DNF, 358.0, 312.0

Arna serverer i
partyteltet
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Portrettet

Natcha tok sølv i NM i Laser Radial
i Tønsberg i juni i år

Regattasesongen begynner å gå mot slutten og
jeg er allerede i gang med neste års oppkjøring.
Jeg ble ferdig med skolen i vår (med unntak av
en eksamen, som jeg har utsatt) og har bestemt
meg for å ikke gå på skole eller studere det
neste året. Jeg vil fokusere på seilingen og tenke
gjennom hva jeg skal bli når jeg blir «stor».

Seiling er nå blitt jobben min, og jeg har lagt
opp dagene som en vanlig arbeidsdag. Første
økt fra ca. kl 08.00 til lunsj , og siste økt er ferdig
ca. kl 16.00. Siden jeg ikke har noen trener som
kan gi meg oppfølging når jeg trener hjemme i
Bergen, er jeg avhengig av pappa for at jeg skal
kunne seile. Derfor må jeg trene seiling om
kveldene og helgene når han har tid. Tren-
ingsmessig er ikke dette optimalt i forhold til
konkurrentene mine, men det er ikke så mye
jeg kan gjøre noe med. I høst vil jeg derfor
trene en del på Østlandet for å få matching på
treningene.

Med ca. 75-90 reisedøgn og to båter som skal
være regattaklare, er økonomi et tema som er
umulig å komme utenom. I år har jeg vært spon-
set av Seilmaker Iversen med utstyr. I tillegg
trener jeg gratis på Sprek og Blid - Paradis. Sid-
en jeg ikke har sponsorer til å finansiere seilin-
gen, må jeg jobbe noen dager i uken. For
øyeblikket jobber jeg i en dagligvarebutikk, som
er fleksibel i forhold til når jeg skal delta på
regattaer og treningssamlinger. Ellers nyter jeg
godt av støtte fra MB og et stipend fra Olympi-
atoppen vest-norge/Bergen kommune, men
dette dekker kun ca. 1/3 av de totale utgiftene
mine.

Jeg har seilt mange store regattaer denne seson-

gen, og jeg har ofte reist fra den ene regattaen
og direkte til neste. Dette har ført til at res-
ultatene ikke alltid har blitt som forventet. Mye
reising kjennes på kroppen, og det å måtte
prestere hele tiden sliter psykisk. Etter VM i
Skottland ble jeg syk, og det tok ca. 10 dager
før jeg kunne begynne å trene igjen. Dette førte
til at jeg ikke fikk trent hverken styrke eller
seiling før jeg reiste til Weymouth i august for
å seile verdenscupen. Sykdommen hadde tappet
meg for krefter, og jeg seilte en av mine dårlig-
ste internasjonale regattaer. I fremtiden vil jeg i
større grad velge ut hvilke regattaer jeg skal
seile, i samarbeid med Toppseil/NSF.

Selv om jeg har hatt mange nedturer denne ses-
ongen har jeg også mange positive minner. In-
ternasjonalt er verdenscupen på Mallorca den
jeg er mest fornøyd med. Der ble jeg nr. 31, og
beste norske jente. Nasjonalt er andre plassen
(beste jente) i NorgesCupen i Asker og ikke
minst sølv i NM de to jeg er mest fornøyd med.

Som nevnt tidligere skal jeg trene en del på
Østlandet utover høsten, og NSF planlegger og-
så en del treningssamlinger i utlandet. Regat-
tasesongen begynner trolig i Miami i slutten av
januar, og fokus er rettet mot OL i London i
2012. Målet mitt er at jeg skal være med og
kjempe om en OL-plass, men jeg tror at OL i
Brasil i 2016 er mer realistisk. Uansett så er det
mye som skal klaffe for at jeg skal nå målene
mine. Jeg må finne sponsorer, jeg må trene
mye, motivasjonen må være på topp, jeg må ha
folk rundt meg som støtter meg i både
medgang og motgang, m.m. Men en ting er helt
sikkert, det viktigste målet med seilingen er å
ha det gøy.

Seiling som jobb
Natcha Uthaug er en ung og lovende jolleseiler fra Milde Båtlag. I år har
hun fri fra skole og studier for å satse på seilingen. I dette portrettet for
teller hun om hvordan det er å være seiler på heltid.
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Trenerutvalget har denne våren tatt opp
hvordan vi skal jobbe med nyrekruttering
og opplæring av seilere i Milde Båtlag.

Målet er å få på plass en opplærings- og
idrettsstrategi for de neste 10 årene. Rekrut-
teringen til seilermiljøet i MB har gått i bøl-
ger, fra stor aktivitet på 70-/80-tallet til mer
varierende aktivitet de siste årene. Vi kan
vise til enere som Natcha Uthaug, men savn-
er den bredden som er nødvendig for å
ivareta en stabil nyrekruttering til idretten
vår.

Denne utviklingen kjenner vi igjen fra an-
dre foreninger i vårt område, men vi må
knekke koden. Målet er å få til en stabil
høy aktivitet der det blir et godt sosialt og
idrettslig miljø i Mildevågen.

Foreløpig er følgende skisse klar
Oppstart bør være 9-10 år. Etter kursing og
seiling i ca 2 år kan man begynne å seile
regatta (HordaCup). Etter HC i noen år kan
de ivrigste begynne å seile Norges-cup. En
satsning for barn ungdom i denne idretten
krever foreldre-engasjement. Det tilbys
derfor teorikrus for foreldre/voksne.
Foreldre må inn på støtte-/trenersiden i
tillegg til de trenerressurser som MB/Tren-
ingsutvalget kan mobilisere.

Rekruttering må skje via egen medlems-
masse og skoler i vårt nærmiljø. MB er in-
gen stor seilforening, men bør kunne
håndtere en mengde på inntil 15 rekrut-
ter/nybegynnere per år.

En forutsetning for et levende regattamiljø

er tilstrekkelig personell i regattakomité,
rekruttering av dommere, med mer. MB
skal i sin idrettsplan også ha ambisjoner om
en opplæringsplan for slikt personell.

Klubbhus
Et tjenlig klubbhus med fasiliteter for gar-
derober, dusjer og lagring av rekruttbåter
skaper en helhet i planen. Dette jobber
Nøst- og havneutvalgene med.

Bli med!
Medlemmer som ønsker å engasjere seg i
arbeidet med idrettsplan bes ta kontakt med
leder i Treningsutvalget, Atle Marøen, på
atle.maroen@rekom.no eller tlf. 90532006.

Satsning på seilopplæring
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Nytt nøst
Det har ikke vært stor fremdrift siden sist,
men nå vil vi bestille en forhåndskonferanse
der vi setter oss sammen med representanter
fra kommunen for å gå gjennom våre planer
for et nytt nøst. Deretter vil det bli sendt inn
en byggesøknad, forutsatt at vi ikke møter på
utfordringer gjennom forhåndskonferansen
som medfører utredninger knyttet til areal-
bruk, avløp, etc.

Utført dugnadsarbeid
Gjennom sesongen har det vært utført et relat-
ivt omfattende dugnadsarbeid, delvis for at
vårt område skal fremstå så presentabelt som
mulig for våre naboer (kanskje sågar noen av
disse blir inspirert til å pusse litt på egen eien-
dom) og delvis for at de som gjennom sommer-
en har deltatt i regattaer med utgangspunkt i
vårt område skulle få et positivt inntrykk av
MB.

Kommunenøstet
Vi har sørget for at regattagruppen har fått
utvidet tilgjengelig areal ved at en ny skilleve-
gg er satt opp til høyre for døren inn i nøstet.

I tillegg har loftet blitt ryddet for gammelt søp-
pel, ukurant utstyr, diverse utstyr som en del
medlemmer har hatt liggende. Østlig side av
loftet leies nå ut til medlemmene og loftet for
øvrig fremstår nå som ryddig. Vi setter pris på
om kommunenøstet ikke benyttes til lagring-
sområde utover det som nå er avtalt med med-
lemmene.

MB–nøstet
Gulvet innvendig er ferdigstilt, hoveddørene
mot syd har fått nye lister, vinduer i 1. etasje
er kittet og malt og bart treverk er grunnet og
malt.

I tillegg har vi en evig utfordring med tak-
skifer som enten løsner og faller ned eller som
forskyver seg. Disse prøver vi så godt vi kan å
få lagt på plass igjen slik at lekkasjer skal
unngås. NB! Vi ber innstendig om at folk er
bevisst at deler av taket mangler steinfangere.

Diverse
MB har fått laget et nytt løftskrev for os-
elverne. Dette er svært enkelt å benytte, lett i
vekt og sørger for at båtene kommer opp og
ned av vannet på en sikker måte.

Ved bruk av lift, fikk vi foretatt en grundig in-
speksjon og forsterkning av mastekranen.
Denne skal nå ha god margin i forhold til de
laster den utsettes for.

Bryggen utenfor MB nøstet har fått nytt dekk
innerst mot dørene i tillegg til at bryggen har
blitt jekket opp i vestlig hjørne.

Åpningen mellom bryggen og jolleslippen har
fått et rammeverk som var ment for et dekke
som skulle hindre ulykker. Med den fokus det
er i forhold til denne type etableringer i
strandsonen, ble dette arbeidet stoppet og et
lite rekkverk er satt opp i stedet. Videreføring
av bryggedekket håper vi å få en godkjenning
på ifm søknad om nytt nøst.

I forkant av Snipe NM ble det ryddet svært
grundig (kanskje litt for grundig etter noen sin
mening) rundt MB nøstet og bak kommun-
enøstet. Mye gammelt utstyr, metallskrap,
flottører, etc ble kastet og området fremstår i
dag som ryddig.

Båter og motorer
Det gikk lang tid (for lang) før ribber og
motorer kom på sjøen og kunne benyttes i
henhold til forventninger hos medlemmene og
dette er noe vi beklager. Imidlertid vil ru-
tinene knyttet til vinterlagring endres ved at
klargjøring av samtlige båter med motorer
gjøres om høsten slik at de er klar for bruk når
våren kommer. Dette innebærer at ingen av
ribbene vil være tilgjengelig for bruk gjennom
vinteren.

Til slutt vil jeg benytte anledningen til å takke
alle som har bidratt med god innsats og godt
humør på våre dugnader.

Lars Henrik Tveit, lederNøsteutvalget

Nytt fra nøsteutvalget

Bursdagsfest
I år havnet Mildeskvetten for tur- og
havseilere på Milde Båtlags stiftelses-
dag, 8. mai. I den anledning ar-
rangerte vi bursdagsfest for
medlemmene. Komiteen hadde
virkelig lagt seg i selen, og arrangerte
både leker og utlodning.

Maten stod festdeltakerene selv for.
Det var også musikk og dans.

Til tross for at deltagelsen ikke var så
veldig stor, var det en kjekk fest.

Astrid, Liv og Lise

Grendalagets Sommer
marked 29. mai
I vår kom det forespørsel fra Milde
og Hjellestad grendalag om Milde
Båtlag ville være med på årets som-
mermarked, som skulle finne sted i
Milde vågen. Milde Båtlag takket
selvfølgelig ja, og stilte strøm, vann,
bord og stoler til disposisjon.

Kjell Totland rigget sin oselvar, og
Odd Haugland stilte med sin båt.
Desverre var ikke interessen for seil-
ing så stor, til tross for at solen skinte
og det var fin vind.

Redningsselskapet stilte med Elias
båten sin, dette var kjempepopulært
blant de minste. De som ville fikk og-
så en tur med den store båten til red-
ningselskapet, her var køen lang.

Det var et vellykket arrangement i
deilig vær, og vi håper dette vil bli en
årlig happening.

Takk til alle medhjelpere

Liv, Lise

MB informerer

Gullvinner «Carmencita» i første seilas
søndag under NM Oselvar. Foto: KMØ
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Ny 200kai
Endelig er vi i gang. Ny kai for å erstatte 200-
kaien er bestilt og blir levert så snart båtene er
tatt på land den 23. og 24. oktober.

Investering i en ny kai er et stort løft for MB,
det vil gjøre området vårt enda mer attraktivt.
Dessverre koster det også mye penger, nesten
600.000,- For å begrense investeringen så mye
som mulig er det lagt opp til en utstrakt bruk
av dugnad. Vi vil spare ca 50.000,- ved å utføre
store deler av montasje-arbeidet på dugnad.
Det er derfor veldig viktig at vi alle tar i et tak.
Jeg oppfordrer dere derfor til å bruke «gaffel»
når dere krysser av for når dere ønsker å jobbe
dugnad, la ikke minmumsgrensen på 10 timer
begrense dere.

Dugnadsarbeid – bytte av kai
Fase 1: På dugnaden den 2. og 3. oktober
fjernes strøm og vann fra eksisterende 200-kai.
Dette vil medføre noen ulemper for de som lig-
ger der, men er dessverre ikke til å unngå. De
som trenger strøm frem til båtopptak må
trekke kabler fra skapet på land.

Fase 2: I midten av oktober må 3-4 personer re-
ise ut ca 3 ganger til Tria på Askøy og skru
sammen 8 og 10 meters utriggere og bommer,
samt montere flyteelementer på kaiene.

Fase 3: Er etter båtopptak. Alle bommer og
utriggere må fjernes fra eksisterende 200-kai.
Kaien skal så fløtes inn i bunnen av bukten og
forankres der til den løftes på land ved båtut-
settet til våren.

Fase 4: Tria leverer kaien på sjø og utriggerene
og bommene på land. Kaien må så skrues sam-
men og plasseres på ønsket sted. Selve op-
pankringen vil Tria utføre for oss.
Bommene/utriggerene må påmonteres flyteele-
menter og så plasseres på kaien.

Fase 5: Denne utføres til våren. Strøm og vann
skal monteres på kaien. Målet er å gjøre dette
den 19. og 20. mars, slik at kaien er klar til bå-
tutsettet.

I løpet av sommeren må vi utføre vedlikehold
på «gamle» 200-kai samt selge overflødige bom-
mer/utriggere. Neste høst er det så planen å sjø-
sette 200-kaien og bruke denne til å erstatte
Vågeelvskaien. Vi vil da fra og med 2012 bare
ha kaier hvor det er mulig å justere
båsbreddene.

Jeg ønsker oss alle lykke til med jobben.

Båtutsett til våren
Påsken 2011 kommer veldig sent på året.
Vanligvis er båtutsettet ved MB første eller an-
dre helg etter påske, men for å unngå at båtut-
settet blir så sent som 1. mai-helgen, må det
gjøres før påske. På grunn av tidspunkt for flo
blir båtutsettet derfor lørdag 2. April. For noen
er dette gjerne tidlig, det vil for eksempel ikke
være mulig å bruke påsken til båtpussen.

Båter på sjø i vinter
For de båtene som skal ligge på sjø i vinter er
det meget viktig at det fortøyes skikkelig, så de
og kaien tåler en storm eller to. Dette betyr at
det skal nyttes minst 2 springer og 4 tross-
er/brester. Alle fortøyningstauene skal være
stramme, dimensjonert i forhold til båtvekt
med kraftige rykkdempere. Tauene skal knytes
til fortøyningsøyene, sjakler er ikke godtatt.

Det gjøres oppmerksom på at båtplass på sjø
gjelder fra søndag 31. oktober til fredag 18.
mars. Sluttdatoen må respekteres så kaien kan
gjøres klar på vårdugnad for sommersesongen.

Søknad for vinteren
Nytt ved dette opptaket er at det bare er mulig
å søke om plass på land eller på sjø elektronisk
på MB sin web-side. Dette betyr at hvis du
ikke har tilgang til internett må du som det
kjekt heter «ringe en venn». Hvis dette ikke er
mulig så kan jeg være behjelpelig med å legge
inn søknaden. Bare ring så fikser vi det. Dette
gjøres fordi det ved sist søknadsprosess fors-
vant flere manuelle søknader, slik at jeg endte
opp med å ringe rundt for å sjekke om flere av
dere skulle ha båtplass. Jeg foretrekker da
heller at ringingen gjøres tidlig slik at selve
tildelingsprosessen kan gå raskt som mulig.
Dere har derfor fått 1 uke ekstra søknadsfrist,
sammenlignet med tidligere år. Søknadsfrisen
er derfor satt til 26. september.

Vidar Åsvang, lederHavneutvalget

Nytt fra havneutvalgetNytt fra nøsteutvalget
Plass på land eller
sjø for vinteren:
HUSK
SØKNADSFRIST
26. SEPTEMBER.

Gullvinnerne i NM Oselvar har fått
sine medaljer. Fra venstre: Olav
Endre, Christian og Olav H.
Østervold. Foto: KMØ
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I fint vær og sol deltok 7 båter fra
Milde, hvorav ”Fant” var utlånt og
ble seilt av et blandet mannskap fra
Os Seilforening og Siglarlaget
Njord/Tysnes. ”Ulrik” ble nest beste
Milde båt med en 6. plass, etter bl.a.
å ha brutt en seilas p.g.a. av teknisk
havari, da taluritten i fokken røk og
seilet falt ned mens de ledet klart.
Øvrige MB plasseringer ble: nr. 10
”Stegg”, nr. 11 ”Kryss”, nr. 14. ”Jo”,
nr. 18. ”Bambi” og nr. 20 ”Fant”.

Nedenfor er gjengitt omtale fra os-
elvar-NM i bladet Tysnes:

Laurdag og søndag arrangerte Sig-
larlaget Njord/Tysnes NM i sigling
for klassa Oselvar Spri. 23 oselvarar
deltok i meisterskapen. I fjor vart os-
elvaren kåra til Noreg sin nasjonal-
båt av Rednings-selskapet.
Noregsmeisterskapen på Bjørnef-
jorden er fyrste oselvar-NM sidan
båttypen mottok den nye tittelen.
Elles kan dette seiast å vera eit NM
for jubileum. Dette var den 30. or-
dentlege meisterskapen for os-
elvarar. I tillegg feira Siglarlaget

Njord/Tysnes 75-års jubileum, båt-
lagsnaustet «Njordstø» hadde 25-
års jubileum, og det var i år 65 år
sidan Oselvarklubben vart stifta.
Alt dette vart markert under siglar-
festen laurdag kveld.

Bra vêr
Oselvaren er ein tradisjonsrik båt,
og sjølv om den i dag er utstyrt
med rigg i aluminium og nye segl,
er båten stort sett lik den båten
tidlegare generasjonar nytta i
dagleglivet. Konkurransen i helga
vart segla med klasse for 8m2
sprisegl. Blant konkurrentane
kunne ein finna båtar laga i fyrste
halvdel av 1900-talet, medan andre
nyleg var sett på sjøen. Seks seglas-
ar vart sigla i helga. Fire fyrste da-
gen, og to på søndagen. På laurdag
såg det ei stund mørkt ut, då vinden
svikta. Heldigvis endra dette seg, og
forholda tok seg opp. Utover etter-
middangen vart det flott siglvêr for
deltakarane.

Trass noko svak vind på søndag var
stemninga god, og to seglasar vart

sigla siste dagen i meister-skapen.
Søndag ettermiddag var det
premieutdeling på kaien framføre
båtlagsnaustet. Under premie-ut-
delinga fekk medhjelparar utdelt
kvar sin jubileumskopp frå båtla-
get. Denne fekk også alle som
hadde vore med som siglarar i
meisterskapen. Etterpå vart trofé
delte ut til siglarane på dei åtte be-
ste plasseringane. Ei utmerking
som var ny for året, var Nasjonal-
båtprisen 2010. Denne vart gitt til
rormannen på båten som kom på
fyrsteplass.

Vellukka NM
– Eg har hovudsakleg to parameter
som bestemmer om ein seglas har
vore vellukka. Den eine er smil-
ande fjes, og den andre er lite
arbeid på juryane. Dette har me
hatt, og me har også hatt eit flott
NM. Slik starta president i Noregs
Seilforbund, Peter L. Larsen, talen
under premieutdelinga i Våge. Etter
laurdagens seglasar kunne presid-
enten fortelja at forbundet plar å ha

Sølv til Milde Båtlag
NilsOve Nipen, Ove Gram Nipen og Harald Nipen seilte inn til andreplass med ”Terna”
og tok sølvmedaljene da NM Oselvar 2010 ble avviklet på Tysnes i helgen 14. og 15.
august. Austevollsbåtene ”Carmencita” tok gull og ”Hyggen” tok bronse.

NM Oselvar

Sølvvinnerne Harald Nipen, NilsOve Nipen og Ove Gram Nipen. Foto: KMØ
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Pl.) Båt, Rormann, Mannskap, Klubb, Poeng
1) ”Carmecita” Olav H. Østervold, Christian
Østevold, Olav E. Østervold, Aus.Sf 21.7 poeng
2) “Terna” Nils-Ove Nipen, Ove G. Nipen, Har-
ald Nipen, MB 30.7
3) “Hyggen” Andreas M. Iversen Aus.Sf, Morten-
Joh. S. Steene, Kristian Holst (Hj .Sf) 31.7
4) ”Berserk” Jan Vee, Lars N. Grøteide, Jan M.
Hansen (MB) S.N/T 35.4
5) ”Ægir” Terje van der Meeren, Gro van der
Meeren, Frode van der Meeren, Aus.Sf 46.7
6) ”Ulrik” Erling Nesse, Birte Sture, Inger Lise
Milde, MB 48.0
7) ”Seira” Svein Økland, Åshild Økland, Sindre
Økland, S.N/T 56.4
8) ”Fenrir” Kjell Magnus Økland, Vegard Aslak-
sen, Sigvard Madsen, S.N/T 63.7
9) “Teddy” Jan-Erik Christophersen, Mats Chris-
tophersen, Jan Christophersen, Hj .Sf 66.0
10) ”Stegg” Stein Olav Drange, Lene Visthoff
Drange, Hilde Visthoff Drange, MB 70.0
11) ”Kryss” Gisle Didriksen MB, Sigmund Sand-
vik, Rolf Jacobsen S N/T 74.7
12) ”Glimt” Øyvind Epland, Bernhard Gjerstad,
Kristin T. G. Kleppe, S.N/T 79.0
13) ”Spretten” Kåre Gjerstad, Alexander G.
Kleppe, Andreas G. Kleppe, S.N/T 86.7
14) ”Jo” Kjell Totland, Bjørn Rasmussen, Kjell
Milde, MB 96.0

15) ”Lilland” Anders Jelmert, Øistein J. Skjolddal,
Håvard Rabben, Aus.Sf 99.0
16) ”Margrethe” Trond Østervold, Olav O. Øster-
vold, Karsten Møkster, Aus.Sf 101.0
17) ”Sørvik” Nils Arne Fosse, Stig Arild Fosse, Yn-
gve Bjarte Berge, S.N/T 103.0
18) ”Bambi” Erlend Marius Henriksen, Torgrim
Henriksen, Gaute Henriksen Hj.Sf, MB 104.0
19) ”Knuppen” Arild Gjerstad, Robert Dalland,
Ole Cristian Dalen, S.N/T 105.0
20) ”Fant” John Arne Opstvedt Os.Sf, Thor
Aakre S N/T, Mikkel Bjørge Os.Sf, 112.0
21) ”Luna” Torunn Nødland, Eli Flatråker, Sun-
nøve H. Malkenes, S.N/T 127.0
22) ”Harvey” Lars Grøteide, Bjørn Magnus
Larsen, Marte S. Grøteide, S.N/T 142.0
23) ”Olaien” Ove Gjerstad, Baard Gjerstad,
Heidi Gjerstad, S.N/T 149.0

1 ”Bambi” beste start 2. seilas lørdag 14. au-
gust, 2,3 sek. Vinner av Oselvarklubbens
startpokal. 85 ”Hyggen” beste start 1. seilas
søndag 15. august, 11 sek. Vinner av start-
pokal gitt av S. N/T.

NSF-president Peter L. Larsen delte ut gull-,
sølv- og bronsemedaljene. Videre delte han
ut Hordaland Fylkeskommunes Pokal til ror-
mann Nils-Ove Nipen på sølvbåten ”Terna”

og Hordaland Idrettskrets Pokal til rormann
Andreas-Martin Iversen på bronsebåten
”Hyggen”.

Bjørn Amundsen fra Redningsselskapet
delte ut Nasjonalbåtprisen 2010 til rormann
Olav H. Østervold på gullvinnerbåten ”Car-
mencita”. Forøvrig vanket det gavepremier
i form av diverse bilde- og glasskunst til
mannskapene ombord i de tre medalje-
båtene.

Under NM ble det også seilt om Falne
Seileres Pokal. Etter at alle seilasene var
fullførte ble det ved loddtrekning avgjort at
største forsprang mellom første og andre
båt i de fullførte seilasene skulle gjelde.
Største forsprang hadde ”Carmencita” på 37
sekund i 3. seilas, slik at Oselvarklubbens
miniatyrpokal for 2010 ble vunnet av ror-
mann Olav H. Østervold.

Til slutt under premieutdelingen delte leder
i Oselvar-klubben, Finn Totland, ut Hjeltef-
jordkruset til Olav H. Østervold, som ror-
mann på årets norgesmesterbåt
”Carmencita”. Kruset er evigvandrende og
tilfaller rormannen for et år.

ein representant på kvart NM som
vert arrangert i sigling. NM for os-
elvar spri er berre eitt av mange sigl-
NM i år.

– Kombinasjonen av meisterskapen
og alle jubilea som skulle markerast i
Våge gav oss ein god grunn til å vitja
Siglarlaget Njord/Tysnes denne gon-
gen, forklarer Larsen. Han tykkjer
fyrste dagen har gått svært bra.

– Gjengen lokallaget har hatt med
seg både under førebuingane og un-
der gjennomføringa av meister-
skapen, har gjort ein flott jobb, rosar
presidenten. Vidare legg han til at
det var kjekt å sjå at vêret tok seg
opp utover dagen. Ein må ha minim-
um fire seglasar for å få godkjent
NMet. Larsen forklarer at det stun-
dom er vanskeleg for klubbar å få
nok påmelde til slike meisterskapar,
då det lyt vera 20 påmelde båtar eller
meir. Med tanke på at det er tre per-
sonar i kvar båt, er det snakk om ein
god del siglarar som pløgde bølgjene
på Bjørnafjorden i helga.

Tradisjon for gull
Carmecita stakk i år av med tittelen

Noregsmeister i oselvar spri. Det var
Olav Endre (15), Christian og ror-
mann Olav H. Østervold som førde
båten til siger. Dei tre generasjonane
Østervold segla for Austevoll Seil-
forening.

– Nøkkelen til å vinna? Det er vel
det å vinna seglasane vil eg tru, ler
rormannen etter premie-utdelinga.
Familien har delteke med Carmecita
i Noregsmeisterskapen kvart år sidan
dei fekk båten i 1993. Til no har dei
motteke tre gull, tre sølv og tre
bronse i NM-samanheng. Olav
vedgår at trioen kanskje ikkje nyttar
nok tid i oselvaren, og at den gode
båten Carmecita kanskje skal ha litt
av æra for dei gode prestasjonane.

– Me har vore borti havseglarar og
liknande båtar, men det er noko fas-
inerande og nostalgisk ved oselvar-
en, slår Christian fast. I tillegg til
dette er far, son og barnebarn samde
om at det er noko eige med
fartskjensla ein får i nasjonalbåten
når det blæs skikkeleg. Det er når
vinden ruskar i håret og ein lyt
pressa ned ripa for å ikkje kollsegla,
at det verkeleg er spanande. Denne

kjensla er noko av det som gjer at
yngstemann, Olav Endre, vil
oppmoda andre på hans alder om å
gje oselvaren ein sjanse.

– Det er ein utruleg kjekk båt å se-
gla, avsluttar den unge gullvinnaren.

God hjelp
Olav Andersen var regattasjef i
helga. Han tykkjer meisterskapen
har gått kjempebra.

– Me har hatt lageleg vind, og eg
trur den har gjeve deltakarane like
forhold. Vidare fortel han at det var
23 båtar som deltok. Årets NM er det
8. ordentlige norgesmeisterskap som
vert arrangert av Njord/Tysnes.

– I tillegg til hjelp frå lokale krefter
har me også hatt god hjelp utanfrå.
Kjell Totland frå Milde Båtlag har
gjort ein flott jobb i NM-komiteen.
Milde stilte også med merkebåt be-
manna av Rune Søreide, Dag Olav
Drange og Berit Rasmussen. I tillegg
kom Lars Einar Sandtorv frå
Hjellestad Seilforening med startbåt.
Me er svært takksame for all hjelpa,
avslutta regattasjefen.

Resultatliste
Etter 6 seilaser, 14. og 15. august 2010
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41 «Seira» seiler så det fosser om baugen på en av lørdagens seilaser under NM i Oselvar på Tysnes.
Foto: Siv Midtun Hollup




