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Årsmøte 2010
Det kalles herved inn til årsmøte i Milde Båtlag
Tirsdag 23. november, kl 19.00 i Mildenøstet
Dagsorden

1.
2.
3.
4.

Åpning av Årsmøtet og godkjenning av innkalling
Valg av dirigent, referent og tellekorps
Godkjenning av fremmøtte medlemmer
Godkjenning av saksliste

Saksliste

1. Årsberetning 2010
2. Regnskap 2010
3. Forslag fra styret
1. Investering i ny startbåt, herunder vedtak om ta opp lån for dette
2. Nytt naust (vedta tilslutning til strategi for nytt nøst og
konseptvalg)
3. Pålegge MB vimpel på båter som ligger i havnen
4. Forslag fra medlemmene
1. Fjerne kai 200 og kai 300 (Tore Kristian Vik)
2. Redusere antall utvalg og medlemmer i styret (Ottar Uthaug)
3. Slå sammen Nøst- og havneutvalget til ett utvalg (Ottar Uthaug)
4. Bygge lagringsplass for kajakker som skal leies ut til medlemmer
og publikum i nærområdet (Ottar Uthaug)
5. Båteiere (seniormedlemmer) som har plass i havn, naustet eller på
land skal forplikte seg til å delta i MB sine sportslige aktiviteter
(Ottar Uthaug)
5. Vedta kontingent og avgifter
6. Budsjett for 2011
7. Valg av representanter til styre og utvalg
Forslag fra medlemmene er utdypet i vedlegg til innkallelsen
Styret
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1. Årsberetning 2010
Aktivitet

året og vi er nå klar for å sette i
I året som har gått, har det vært gang umiddelbart etter at båtene er
avholdt 10 ordinære styremøter. I kommet på land. Hovedtyngden av
tillegg har de øvrige komiteer og innsatsen skal gjøres i år.
utvalg hatt sine møter. Regatta- Styret har også arbeidet videre med
messig har 2010 vært et meget aktivt planer om nytt nøst. Dette har et
år for Milde Båtlag. Hele 35 forskjel- langsiktig perspektiv, men utlige dager har båtlagets regattastab fordringer, som i utgangspunktet
vært i sving med regattatilbud for har sett uoverkommelige ut finanjolleseilere, oselvarseilere og tur- og sielt, er i løpet av sesongen blitt
havseilere. Da er alle de åpne regat- langt mer spiselig.
taene inkludert, samt Mildetrimmen
for tur/hav og Oselvartrimmen/Sni- Medlemsmassen høsten
petrimmen.
2010
I alt har det vært startet 54 seilaser Medlemsmassen har i inneværende
hvor til sammen 174 båter har år økt med 6 til 436 medlemmer.
deltatt. Med deltakelse fra enmanns- Fordelingen på kjønn og alder er
joller til store tur/havseilere med vist i tabellen under.
mannskap opp mot 8-10 personer om bord, har knappe
450 seilere vært i aktivitet.
Aldersfordeling av medlemmene
<30 <40 <50 50+ Totalt
Årets største arrangement Kvinner<103 <20
15
34 98
var utvilsomt NM Snipe Menn 5 22 138 387 31
86
184
348
2010, 1. – 3. juli med 45 Totalt 8 37 21 45 117 218 446
båter i sving. Arrangementet
ble meget godt gjennomført
både til lands og til vanns. Beste Vi ønsker følgende nye medlemmer
Milde resultat oppnådde Erling velkommen:
Nesse og Helge Holmbek med en 8.
plass. I NM Oselvar 2010 ble det sølv Liv Bakka, Truls Birkeland, Øyvind
til Milde ved ”Terna”, seilt av Nils- Buljo, Geir Einarsen, Fredrik
Ove Nipen, Ove Gram Nipen og Har- Falkgård, Jon Hardie, Bernt
Johannesen, Thor Kvamsdal, Eli
ald Nipen.
Kindem Larsen, Aksel Mørch, Paul
I Laser Radial Damer har Natcha Edmundo Odfjell, Tore Steindal,
Uthaug fortsatt å hevde seg. Hun Arne Kaland Sværen og Asgaut
har deltatt ivrig både innenlands og Viste.
utenlands. Hun ble nr. 2 blant damene og nr. 5 totalt på norgesrankin- Æresmedlemmer
Jacob Naustdal †
1968
gen (gutter/jenter) i Laser Radial.
Møllerup Milde †
1968
I forbindelse med Milde Båtlag sin Ole M. Drange †
1968
bursdag arrangerte vi en sommer- Gustav Milde †
1968
fest 8. mai. Litt skrantende oppmøte, Trygve Nielsen †
1978
godt forberedt og god stemning.
Kjell Totland
1988
1988
Styret har hatt møte med Bergen Rasmus Skibenes
Ola
M.
Drange
1988
kommune med den hensikt å berede
Arvid
Birkeland
†
1988
grunnen for lavere leiesats for våre
John
Hordnes
†
1988
leieobjekter. Det er også godt å se at
Leif
Erichsen
†
1988
kommunen har vedtatt å ta hensyn
1988
til Milde Båtlags aktiviteter i ny reg- Magne M. Drange †
1988
uleringsplan – ref innlegg på Bjørn Østervold †
1988
deputasjon i under behandlingen av Ernst Nipen †
Harald
Milde
1998
planen.
Dag Olav Drange
2003
Arbeidet og planleggingen av utskift- Gisle Didriksen
2003
ing av kai 200 har pågått gjennom Tore Kristian Vik
2003
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Kjell Milde
Berit Rasmussen
Bjørn Rasmussen

2006
2006
2006

Seilere av den gyldne rip

Erling Nesse
Olav Nipen
Jan Hansen
Harald Milde
Johannes Møllerup
Harald Nipen
Magne Drange †
Ola Drange
Kjell Totland
Birger Bjerke
Eva E. Sandtorv
Bjarte Sandtorv
Stein Olav Drange
Nils-Ove Nipen
Natcha Uthaug
Elsa Mathilde Buvik
Hederstegn

Bjørn Østervold †
Leif Erichsen †
Arvid Birkeland †
Kjell Totland
Ole Milde †
Ola M. Drange
Magne M. Drange †
Arne Thorstenson
Ernst Nipen †
John Hordnes †
Jens F. Milde †
Margit Milde
Ingjerd Nipen
Laila Milde
Kristine Drange
Berit Rasmussen
Bjørn Rasmussen
Birger Bjerke
Nils-Ove Nipen
Grethe Milde
Inger Lise Milde
Odd Haugland
Ottar Uthaug
Gunnar Milde

1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2005
2008
1978
1978
1978
1978
1978
1979
1979
1983
1983
1984
1984
1988
1988
1988
1988
2003
2003
2005
2005
2008
2008
2008
2008
2008

Æresmedlemmer av den
gyldne rip

Jacob Naustdal †
Ole M. Drange †
Nils Møllerup †
Jens M. Møllerup †
Møllerup Milde †
Henrik Østervold †

1953
1953
1953
1953
1953
1953

1. Årsberetning 2010

Treningsutvalgets årsberetning
Denne sesongen har vi hatt et nytt treningsutvalg i sving i Milde Båtlag. Samtidig har vi
hatt et generasjonsskifte blant våre seilere, der
mange av de aktive juniorene i Optimist, nå har
vandret videre til blant annet Europajollen. Det
er naturlig at disse da samles rundt miljøet i BS,
på samme måte som vi i Milde Båtlag nå merker
tilstrømming av Snipeseilere som finner vårt
miljø attraktivt.
Fokus denne sesongen har lagt på å få til et godt
tilbud på opplæring av nybegynnere og
viderekomne. Få av våre yngre seilere har deltatt i
lokale og nasjonale regattaer, men vi har fullt fokus på at dette skal skje neste år. Unntaket her er
Natcha Uthaug som har fortsatt sin satsning både
på nasjonalt og internasjonalt nivå. Milde Båtlag
har støttet denne satsningen både ved utlån av følgebåt og utstyr, samt en økonomisk støtte til profesjonelle trenerressurser og deltakelse i regattaer.

Snipetrimmen

Snipegruppen har i år bestått av 6 seilere som hver
onsdag har møttes i Mildevågen og på fjorden.
Miljøet har også vært sentralt – og gjorde en formidabel innsats i arrangementet rundt NM i snipe
– omtalt på annet sted i denne årsmeldingen.
Neste år vil vi satse på eget kurs i snipeseiling.
Treningsforholdene  Idrettsplan

En forutsetning for et godt treningsmiljø i seiling
er aktivitet i nøst og havn, båter på fjorden og et
aktivt seilermiljø. Milde Båtlag har mange av de
fasilitetene som skal til, vi har en god havn og vi
har mange gode seilere i foreningen vår. Likevel
kan vi bli bedre. Garderobemuligheter må på
plass, men enda viktigere er et større engasjement
i regattaseiling og rekruttering til seilmiljøet. Her
har det vært jobbet systematisk med
miljøskapende arbeid gjennom mange år. Nå
venter vi bare på at enda flere skal engasjere seg i
Kurs for nybegynnere og viderekomne opplærings- og regattaarbeid. For oss som har
Vi satset på en tidlig oppstart og var i gang al- drevet med seiling i mer enn tretti år, vet vi at
lerede i begynnelsen av april med teorikurs og dette er en sport for livet.
praktisk båthåndtering på land. Etter hvert har
samlingen vært på fjorden, samt en oppsummering Vi skal nå lage en idrettsplan for Milde Båtlag og
etter seiltreningen. Gruppen har vært stabil på 12 trenger mange gode innspill. Oppfordringen er
-14 deltakere, og særlig i høst har det vært god seil- derfor: Engasjer dere i seilermiljøet – det gir enda
ing på hver eneste samling. Kurset har vært ledet mer glede og entusiasme i hverdagen!
av Erling Nesse, Arvid Jørgensen, Jan Jernes og Jan
Atle Marøen
Hansen.
Leder Treningsutvalget

Ola M. Drange 90 år
I sommer rundet MBs æresmedlem Ola Mossige Drange 90 år.

Med sin 8 kvm bermudariggede oselvar, L 16
"Stegg", var Ola aktiv seiler fra 1930 tallet til godt
ut på 70 tallet, da sønnen Stein Olav Drange overtok. Men Ola la ikke opp av den grunn. Han fulgte
med på seilasene fra motorbåt og var alltid til
stede ved seilasene på Milde, Hjellestad og Tysnes,
så lenge det lot seg gjøre. Ja selv i år var han i båt
og fulgte oselvernes Lerøy Rundt i september på
nært hold. Og mang en gang har han vært å treffe
ute på Mildekaien, ventende for å høre nytt fra
Korsfjordtrimmens tirsdagsseilaser, hvor Stein
Olav med ”Bulle” var deltager.
I sin tid var Ola disponent og direktør i Mildebilene, senere FOM, noe Milde Båtlag kunne nyte
godt av, ettersom Ola var god å ha som mangeårig
kasserer og revisor i båtlaget. For økonomi kunne
han. Til Milde Båtlags 75 års jubileum i 2003 var
det Ola som skrev båtlagets historie, utgitt i et kortfattet jubileumsskriv.

Ola feiret sitt 90 års jubileum på Fana Folkehøgskule sammen med famile og innbutte gjester på
sin 90 års dag den 26. juli. Her var det mange som
ville hilse jubilanten. Milde Båtlag var representert
med Kjell Totland, som sammen med Finn Totland
fra Oselvarklubben, overrakte en felles gave i form
av et innrammet bilde fra Sommerregatta på Milde
i 1965 hvor "Stegg", med Ola om bord, rigges ved
piren utenfor Mildenøstet. Under bildet var det jubileumshilsen med innfelte emaljemerker for både
Milde Båtlag og Oselvarklubben.
Milde Båtlag takker Ola for lang og fortjenstfull
innsats for båtlaget og seilsporten, og gratulerer
hjerteligst med 90 års jubileet.
Styret
5

1. Årsberetning 2010

Nøsteutvalgets årsberetning

Det nærmer seg slutten på årets sesong og vi i nøstutvalget ønsker å
benytte klubbens medlemmer for
innsatsen på årets dugnader.
2009 ble avsluttet på en noe tvilsom
måte med ødelagt stoppekran for
vannet. Gravemaskin ble rekvirert
for å komme ned til overgangen
mellom vannlås og vannledning.
Mye vann og gjørme og etter
mange forsiktige grabber, mente
arbeidsleder (red. anmrk. Nøstutvalgets formann) at en grabb til, så
ville vi være der. Joda, ingen tvil
om at vi var fremme og vel så det.
Vannledningen var gravet over og
vannspruten sørget nesten for at
vinduene på kontoret ble vasket.
Tid for rørlegger som kunne sette
inn et provisorium, deretter ny rørlegger som monterte ny vannlås, så
pukk i som ble lagt på i 3 minus og
grevens tid, for så kom vinteren, og
den varte lenge.
I MB nøstet var det diverse
utestående som ble fikset i løpet av
våren. Gulvplanker i sydenden av
nøstet ble lagt på plass, nedre del av
kledningen på sjøsiden skiftet i
tillegg til at lister rundt dørene på
nøstet skiftet . Ny kledning pluss
vinduer har blitt malt. Defekt kran/
vinsj har blitt utbedret. Nødvendig
utbedringer av skifertekking har
6

blitt utført ved flere anledninger.
Nytt løfteskrev som er lett og
håndtere pga lav vekt og enkel
montering har blitt laget av
medlem i nøsteutvalget.
I kommunenøstet har det blitt utført diverse arbeid for å kunne
dekke flere av medlemmene sine behov. I første etasje er det nå satt
opp en skillevegg som fører til at
regattagruppen får tilgang på lenge
etterlengtet plass. Dette vil stille
krav til ryddighet i resten av hovedetasjen der leie av plass til utenbordsmotorer og gummijoller har
første prioritet. Videre håper vi at
det utstyret som regattamiljøet pga
plassmangel inne i nøstet frem til
nå, fra nå av kan plasseres
innendørs. Loftsetasjen har blitt
grundig ryddet for diverse gammelt
utstyr og ukurans og stort sett er
loftet nå benyttet til lagringsplass
for medlemmene.
Generell rydding på båtlagets område har vært et av utvalgets fokusområder. Utvalget har vært av den
oppfatning at vårt område skal
være tiltalende for både medlemmer, naboer og de som velger å
legge turen til Mildevågen for å rekreere. Mye rask har blitt kastet, og
ifm med gjennomføring av en dugnad skal det lite til for at kurants

havner i bosset. Dette kan vi ikke
annet enn beklage.
Mastekran har blitt grundig inspisert og vitale deler skiftet og forsterket slik at denne nå skal kunne
tåle de belastninger som den vil utsettes for.
Bryggen i forkant av MB nøstet
hadde seget ganske betydelig i det
sydvestlige hjørnet (på lik linje som
nøstet). Denne delen ble jekket opp
i tilnærmet horisontal stilling, men
renovering av hele bryggen fremstår som et prosjekt som etter hvert
bør prioriteres ganske høyt. Åpningen mellom MB bryggen og
jolleslippen var et lite område som
fort kunne ført til skader og i iveren etter å få lagt et lite lokk over
dette, ble papirarbeidet i forkant
ikke gjennomført i henhold til
gjeldende krav for denne type konstruksjoner. Etter noen tips herfra
og derfra ble dette arbeidet terminert. Vi manglet både nabovarsel, tegninger, søknad og
godkjenning. For å sikre området
har et enkelt rekkverk blitt
montert. Lokket får vi komme
tilbake til senere.
I all vår iver etter å gjøre en bra
jobb for Milde Båtlag, er det ett
område som vi bare må erkjenne at
vi ikke har stukket til på. Dette

gjelder ribber med tilhørende
motorer. Dette kan vi ikke annet
enn beklage og vil naturligvis fokusere mer på til neste år. Bl.a. vil
samtlige motorer bli sendt på service slik at vi får en god gjennomgang av disse. For øvrig har
Ulrik ved hjelp av lokal innsats med
kompetanse på Oselvere gitt båten
en skikkelig overhaling slik at
denne nesten fremstår som helt ny.
Gjennom året har det vært avholdt
noen planleggingsmøter ifm etablering/ realisering av et nytt nøst.
Vi har vært i dialog med
yrkesskolen på Laksevåg, oversendt
tegningsunderlag, fått en pris på et
råbygg og basert på en svært begrenset egeninnsats, anser vi dette
som et realistisk prosjekt. Vi har nå
henvendt oss til kommunene for å
få avholdt en forhåndskonferanse
før en byggesøknad oversendes
Lars Henrik Tveit
Leder nøsteutvalget

«Ulrik» med full overhaling

21 "Ulrik" i NM Oselvar på Tysnes søndag 15. august.
Foto: Kjell Magnus Økland.

Milde Båtlags oselvar «Ulrik»
fikk i vår full overhaling med
bl.a. nye klinkede nagler i su og
skaringer i halsene og bunnbord.
I tillegg fikk båten full puss og
ny påføring av olje, lakk og maling.
Dermed fremstod «Ulrik» i ny

prakt klar til årets NM i Oselvar
på Tysnes, hvor Erling Nesse,
Birte Sture og Inger Lise Milde
seilte båten inn til 6. premie.
Restaurering og overhaling ble
utført på beste måte av Dag
Olav Drange, Berit Rasmussen
og Bjørn Rasmussen.

Havneutvalgets årsberetning
Året startet med en utredning om
200-kaien burde byttes i
inneværende år eller utføres som
planlagt vinteren 2010-2011.
Utredningskomiteen anbefalte en
utskifting allerede i år (2010) før
båtene ble sjøsatt, men grunnet
manglende økonomi i MB og risiko
for ikke å bli ferdig innen
båtutsettet ble denne anbefalingen
tilsidesatt. Heldigvis har kaien holdt
stand. Kaien vil bli løftet på land til
våren for vedlikehold, for så i 2012 å
tjene oss som ”ny” Vågeelv kai. Da
vil det bli mulig å også justere
båsbredde der.
Ny 200-kai er på vei, og så snart
båtene er reist til sine vinterplasser,
vil Tria legge kaien på sjø og
forankre dem. Vi har mye godt
dugnadsarbeid som skal legges ned
med sammenstilling av kaier,
utriggere og bommer, samt montere
strøm og vann. Jeg regner med at
dette skal gå fint, og satser på stor
iver
og
entusiasme
fra
medlemmene.
Det har vært et rolig år. Vi har

byttet 2 utriggere som knakk i
forrige sesong og fikset 2 ganger
strømsøyler som var knekt, mest
sannsynlig grunnet påkjørsel. Jeg
antar at dette er gjort av gjester,
siden ingen medlemmer har
rapportert at de har vært uheldige
og har dunket borti dem. Uansett,
jeg setter pris på meldinger når noe
er galt, slik at det kan fikses så snart
som mulig.
Vi har heldigvis ikke opplevd noe
tyveri eller innbruddsforsøk i løpet
av sesongen, noe som er positivt.
Jeg oppfordrer dere likevel til å
følge med på hva som skjer i
havnen, og gjerne overnatte i båten
av og til. Aktivitet i havnen skaper
trygget for eiendelene våre.
Jeg oppfordrer dere til å sjekke inne
i nøstet når dere har satt dere opp
på dugnad. Det kan være vanskelig
å huske når en satt seg opp på
dugnad da valget gjerne er gjort for
6 måneder siden. I år har vi opplevd
litt for ofte at færre mennesker har
stilt opp på dugnad enn det som var
satt opp. Her er det rom for

forbedring. På listen innenfor
døren finner dere også liste over
hvem som har plass hvor med tlf.
nr. slik at båteier kan kontaktes hvis
nødvendig.
Til slutt: vintersesongen står nå for
døren. Husk derfor å fortøye båten
skikkelig hvis du ligger i havnen,
med kraftige rykkdempere og
fortøyningstau. Vi ønsker alle at
båtene og kaien skal klare en storm
eller to uten å bli skadet. Til dere på
land, forsikre dere om at båten står
støtt, vi ønsker ikke en domino
effekt av båter som er veltet.
Presenningene må også bindes
stramt, hver eneste vinter er det en
båt eller to der presenningen ryker
og står som et seil/flagg ut i luften.
Dette er meget støyende for
naboene og kan i verste fall
resultere i båtvelt.
Takk for denne sesongen og håper
at neste sesong vil bringe mye sol
og flott seilvind.
Vidar Åsvang
Leder havneutvalget.
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1. Årsberetning 2010

Deltagerne venter på vind før start fra Godøysund i årets «Askeladden». Foto: Os Seilforening

Regattautvalgets årsberetning

I sesongen 2010 har Milde Båtlag vært arrangør, eller
medarrangør, i følgende terminfestede regattaer:
Regatta
Båter
Mildeskvetten, Tur- og hav, 8. mai
23
MB Jollen, Joller, 12. juni
22
Sommerregatta, Knarr og Oselvar, 12. – 13. juni 10
NM Snipe, Snipe, 1. – 3. juli
45
NM Oselvar, Oselvar Spriseil, 14. – 15. aug.
23
Askeladden, Tur- og hav, 4. – 5. sept.
23
Klubbmesterskap, Joller, Oselvar, 25. sept.
13
Klubbmesterskap, Tur- og hav, 26. sept.
8
Korsfjordtrimmen, Tur- og hav, mai til sept.
44
Totalt
187
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som hadde start i farvannet utenfor Herøyodden,
hvorfra første legg gikk til runding av bøye ved
Teistaflu utenfor Skorpo i Os. Derfra gikk løpet nordover til runding av bøye syd for Horsøy nord i
Korsfjorden, runding av Blia ved Korsneset, runding
av bøye ved Horsøy og tilbake til mål, totalt 15.6
n.mil.
Klassevinnere ble:
LYS uten spinnaker: ON 142 ”Luscinia II”, Lars Jårvik,
Bergens Seilforening.
LYS t.o.m. 1.15: NOR 219 ”Mavi”, Dag Melvær Giil,
BSI Seiling.
LYS 1.16 - 1.24: NOR 6235 ”Nikita”, Øyvind Skogen,
Askøy Seilforening.
I tillegg har følgende treningsseilaser blitt avholdt: LYS 1.25 og over: NOR 10407 ”Madcap”, Birger
”Mildetrimmen” (16 båter) for tur- og havseilere, ”Os- Bjerke, Milde Båtlag.
elvar- og Snipetrimmen” for oselvere (7 båter) og Regattasjef: Kjell Totland, assistert av Rune Søreide
sniper (5 båter). Seilasene har for tur- og havseilerne og Karsten Oma.
foregått på tirsdagskvelder hvor det ikke har vært
Korsfjordtrim, mens oselvar og snipe har seilt på MBJollen
onsdager. Seilasene startet kl.18.30.
Lørdag 12. juni
I Milde Båtlags medlemsblad nr. 2-2010, utgitt 7. sept., I nordlig frisk bris til liten kuling fikk de 22 jollefinnes omtale og referat fra regattaene ”NM Snipe” og seilerne, som stilte til start i MB-jollen, to tøffe med
”NM Oselvar”. Se også www.mildebatlag.org (klikk på sikkert gøye og minnerike seilaser på Fanafjorden rett
Regattaer). Referat fra MBs øvrige regattaarrange- utenfor Milde. Etter programmet skulle ha vært avment i 2010 følger nedenfor.
viklet 3 seilaser, men regattaledelsen fant at det fikk
være nok med to seilaser i den sterke vinden.
Mildeskvetten
Lørdag 8. mai
Klassevinnere ble:
Milde Båtlag innledet sin offisielle regattasesong 2010 Laser Radial: Natcha Uthaug, Milde Båtlag.
ved å arrangere Mildeskvetten for Tur- og havseilere Optimist A: Viktor Grytdal, Hjellestad Seilforening.
på Korsfjorden lørdag 8. mai. I fint vær og bris fra Optimist B: Victoria Liseth, RAN Seilforening.
Lene Hjellestad, Hjellestad Seilforening.
NNV, 3-6 m/s, seilte de 23 deltakende båtene løp 5, Zoom8:
Zoom8 Yngste: Vilde Smievoll, Hjellestad Seilforening.

Snipe: Snipene stilte ikke p.g.a. for sterk vind.
Sommerregatta

Lørdag 12. og søndag 13. juni
I årets sommerregatta deltok 6 knarrer og 4 oselvere.
Lørdag skulle det seiles 3 seilaser på bane i ytre Fanafjorden mellom Korsneslandet og Bjelkarøyosen. Imidlertid var det bare knarrene som seilte her, mens
oselvarklassene sto over p.g.a. for mye vind. Søndag
seilte både knarrer og oselvere programmessig en
seilas på faste merker med start og innkomst ved
Mildeskjæret. Knarrene fikk løp til Blia og Horsøy,
mens oselverne fikk løp inne i Fanafjorden. Vinden
hadde roet seg ned til laber bris fra nord, men likevel
var en av oselverne uheldig og kullseilte.
Klassevinnere ble:
Knarr: ON 142 ”Luscinia II”, Lars Jårvik, BS.
Oselvar Spriseil: 20 ”Terna”, Nils-Ove Nipen, MB.
NM Snipe

Onsdag 31. juni – lørdag 3. juli
Behørig omtale av NM Snipe 2010 er gitt i MB-Blad
nr. 2 - 2010, side 6-9. Her skal bare opplyses at regattaorganisasjonen for NM-arrangementet bestod av
følgende:
Arrangør: Milde Båtlag
NM-komite
Leder: Erling Nesse,
Regattasjef: Kjell Totland
Økonomi / PR: Henrik Østervold
Innkvartering: Hilmar Buvik
Havn/Parkering: Bjørn Rasmussen (Rune Søreide)
Følgebåt/Sikkerhet: Karsten Oma (Dag Olav Drange)
Sosialt: Astrid Egeland
Protestkomite
Leder: Karsten Johannessen, BS
Jens Riis, RAN Seilforening
Magne Sandtorv, BS
Kontaktperson SCIRA Norge: Birger Jansen
Stevnets måler: Lars Jårvik, BS
Stevnets lege: Atle Brun, BS
NM-komiteen har vært i arbeid siden sommeren 2009
med planlegging og forberedelser av arrangementet.
På land bidro medlemmer i Jentelaget sterkt til at arrangementet fikk en god sosial profil. Mange medlemmer har vært i sving for å få NM Snipe 2010 vel i
havn. Regattautvalget i MB vil herved få rette en stor
takk til alle som var involvert i avviklingen av mesterskapet. Tusen takk.

Askeladden

Lørdag 4. og søndag 5. september
Tur- og havseiler regattaen ASKELADDEN ble
avholdt i helgen den 4. og 5. september med Os Seilforening og Milde Båtlag som felles arrangør. Start
kl. 12.00 i farvannet øst av Blia lørdag formiddag
med seilas sydover til Godøysund på Tysnes. Søndag
var det start kl. 11.00 og seilas nordover Bjørnefjorden med mål syd av Alholmen. 23 båter deltok i
regattaen.

Lørdag var det lettskyet pent vær med en sydlig lett
bris, 1-5 m/s. Løpet gikk fra start sydøver til merke
ved Bleikja (Kolbeinshavn, Austevoll), videre mot
NØ til merke ved Gulholmflu i Os og derfra til mål.
Raskeste båt, ”Marlin”, seilte det 15.7 n.mil lange løpet på 3:18:45.
Søndag lot vinden vente på seg. Bjørnefjorden lå
speilblank da båtene møtte frem til start i området
mellom Fluøyene og Lyngøy utenfor Godøysund.
Det ble signalisert utsettelse på ubestemt tid.
Etter programmet skulle starten ha funnet sted kl.
11.00, men først etter 2 timers venting kom endelig
vinden fra NV. Startene gikk kl. 13:05 og 13:15 i lett
vind, 1 – 4 m/s, med kryss hele veien, da angitt løp
(rødt flagg) gikk direkte fra start til mål nord om
Strøneosen. Som på lørdagen var ”Marlin” nok en
gang raskeste båt da den seilte det 6.8 n.mil lange løpet på 1:36:32.
Klassevinnere lørdag (Vinnere av MB’s ”Bjørneseilasen”):
LYS med spinnaker t.o.m. 1.24: NOR 4352 ”Shiraz”,
Gordon Wright, Askøy, 4:08:51.
LYS med spinnaker f.o.m. 1.25: NOR 13434 ”Marlin”,
Hermod Opstvedt, Os, 1:16:23.
LYS Doublehanded: NOR 12115 ”Puffin”, Leif Gleditsch, MB, 4:40:55.
LYS uten spinnaker: NOR 8186 ”Aurora”, Berit
Rasmussen, MB, 4:32:15.
Premieutdeling for lørdagens seilas ble foretatt av
Milde Båtlag kl. 19.30 på kaien i Godøysund.
Klassevinnere søndag:
LYS med spinnaker t.o.m. 1.24: NOR 12106 ”Bulle”,
Stein Olav Drange, MB, 2:06:56.
LYS med spinnaker f.o.m. 1.25: NOR 13434 ”Marlin”,
Hermod Opstvedt, Os, 2:04:31.
LYS Doublehanded: NOR 12514 ”Storm”, Jørund
Fjøsne, Stord, 2:12:44.
LYS uten spinnaker: NOR 12314 ”Adagio”, Bjørn Ofte, MB, 2:31:20.
Klassevinnere sammenlagt (Vinnere av Os Open):
LYS med spinnaker t.o.m. 1.24: NOR 12106 ”Bulle”,
Stein Olav Drange, MB, 3.0 poeng.
LYS med spinnaker f.o.m. 1.25: NOR 13434 ”Marlin”,
Hermod Opstvedt, Os, 2.0 poeng.
LYS Doublehanded: NOR 11136 ”Gleden”, Finn Espeseth, Askøy, 4.0 poeng.
LYS uten spinnaker: NOR 12314 ”Adagio”, Bjørn Ofte, MB, 3.0 poeng.
Premieutdeling for sammenlagt resultat, Os Open,
blir foretatt av Os Seilforening på høsten 2010.
Regattasjef: Kjell Totland, assistert av Rune Søreide,
Milde, samt Kjetil S. Eriksen, Ingeleif Sørstrønen og
Sylvi Sørstrønen fra Os Seilforening.
Korsfjordtrimmen

Mai til september
Korsfjordtrimmen er en serieseilas for tur- & havseilere og bestod i år av 8 seilaser på tirsdagskvelder
fra mai til september, hvor de 2 dårligste resultatene
kunne strykes i poengsammendraget. Regattaen ar-
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rangeres av Os Seilforening og Milde Båtlag i
samarbeid. Milde Båtlag er teknisk arrangør på sjøen,
mens regattaadministrasjon og resultatservice forøvrig
ivaretas av Os Seilforening.
Første seilas i serien ble seilt 11. mai, mens siste ble
seilt 14. september. Det deltok i alt 44 båter, hvor av 11
fra MB. Regattaen ble seilt på faste merker i Korsfjorden med start og innkomst ved Blia.
Klassevinnere sammenlagt:
LYS t.o.m. 1.15: ”Exena”, Carl Olav Wickmann, BS, 21.0
poeng.
LYS 1.16-1.24: ”Piano”, Sverre Holm, Os, 11.0 poeng.
LYS f.o.m. 1.25: ”Madcap”, Birger Bjerke, MB, 8.0
poeng.
I klasse LYS 1.16-1.24 tok Mildebåter 2. og 3. plass sammenlagt, ved båtene ”Bulle” og ”Miramis”.
Banesjef: Dag Olav Drange, assistert av Berit og Bjørn
Rasmussen og Rune Søreide.
Klubbmesterskap

10

Joller og Oselvar
Lørdag 25. september avholdt Milde Båtlag sitt
klubbmesterskap for joller og oselvar i strålende vær
med sol og fin bris fra NNØ, 4 - 6 m/s.
I halv 12 tiden startet snipene i jollenes første seilas på
pølsebane i Fanafjorden rett utenfor Mildevågen. 9
joller deltok fordelt på Snipe og Optimist.
Snipeklassen, som hadde 2 deltakende båter, seilte 3
seilaser, mens optimistene denne gang nøyde seg med
en seilas.
I pausen mellom jolleseilasene og oselvar-seilasene ble
det foretatt premieutdeling for jollene før deltakere,
funksjonærer og andre fikk servert deilig kjøttsuppe og
rundstykker.
Etter bespisningen var det klart for oselvarseilas. Fire
oselvere deltok og første seilas startet presis kl. 14:35 på
samme pølsebane som for jollene og med de samme
vindforhold. Andre seilas startet kl. 15:30. Premieutdeling for oselvar ble avholdt umiddelbart etter at
seilasene var avviklet. Her ble det også foretatt
premieutdeling for årets ”Oselvartrimmen”.
Klubbmestre joller og oselvar ble:
Klasse Optimist B: Mari Nesse.
Klasse Snipe: Jan M. Hansen og Roald Rønnestad.
Klasse Oselvar: Nils-Ove Nipen, Ove Gram Nipen og Eirik Tidemann.
Banesjef: Bjørn Rasmussen, assistert av Rune Søreide,
Dag Olav Drange, Berit Rasmussen, Terje Grøttum og
Kjell Totland.
Tur- og havseilere
Søndag 26. september avholdt Milde Båtlag sitt
klubbmesterskap for tur- og havseilere i lett bris fra
SSV og vest, 2-3 m/s. 8 båter deltok, 3 i klasse LYS med
spinnaker og 5 i klasse LYS uten spinnaker. Det ble
gjennomført to seilaser, som begge var tellende i poengsammendraget.

1. seilas startet kl. 12.55 og ble seilt på pølse-bane med
start i Fanafjorden litt innenfor Milde. Første båt i mål,
"Bulle", seilte det 3.0 n.mil lange løpet på 43.07. 2. seilas
startet kl. 14.30. Samme pølsebane, men denne gang
var "Farvide" raskeste båt med utseilt tid på 29.32. Under startprosedyren dreide vinden, slik at det ble
mindre kryss, men desto mer slør.
Etter avsluttet seiling var det premieutdeling både for
klubbmesterskapet og Mildetrimmen 2010 hvoretter
seilerne fikk servert kjøttsuppe og rundstykker. Praten
gikk livlig til avsluttende vafler og kaffe.
Klubbmestre tur- og hav 2010 ble:
Klasse LYS med spinnaker: NOR 12106 "Bulle", Stein
Olav Drange, Gunnar Milde, Jarle Magnussen.
Klasse LYS uten spinnaker: NOR 2062 "Pollyanna",
Odd Haugland, Anders Søreide, Lars Haugland.
Banesjef: Rune Søreide, assistert av Inger Lise Milde,
Terje Grøttum og Kjell Totland.
Begge dager under klubbmesterskapene sørget Jentelaget for matservering i Mildenøstet. Sissel var kjøkkensjef, assistert av gode medhjelpere.
Mildetrimmen

Mildetrimmen, som er en treningsregatta og serieseilas
for MBs tur- og havseilere, har i år bestått av 7 seilaser
over 6 tirsdager. Hovedsakelig ble det seilt på faste
merker (kortbane) i Fanafjorden med unntak av
seilasene den 15. juni og 17. august, da det ble seilt
langbaneseilas med start og innkomst ved
Mildeskjæret og løp ut i Korsfjorden. Tirsdag 21.
september skulle siste seilas seiles. Men denne var det
ikke mulig å få avviklet p.g.a. vindstille.
Av de seilte seilaser kunne de 2 dårligste poeng for
hver båt strykes i poengsammendraget. I alt deltok 16
båter i serien.
Sammenlagt klassevinnere av ”Mildetrimmen” 2010
ble:
LYS med spinnaker: NOR 12106 ”Bulle”, Stein Olav
Drange, MB, 8,7 poeng.
LYS uten spinnaker: NOR 8186 ”Aurora”, Berit
Rasmussen, MB, 8.7 poeng.
Banesjef: Kjell Totland, assistert av Kjell Milde, Rune
Søreide, Terje Grøttum og Bjørn Rasmussen.
Oselvar og snipetrimmen

Oselvar- og snipetrimmen er en treningsregatta for MB
på onsdagskvelder kl. 18.30 fra mai til september.
I år har det deltatt 7 spriseilriggede oselvere og 5
sniper. Det har i alt vært seilt på 7 onsdager. I oselvar
ble det gjennomført 10 seilaser, mens 7 seilaser ble
gjennomført for snipene.
Vinnere ble:
Oselvar: ”Jo”, Kjell Totland, 13.0 poeng
Snipe: ”Smurfen II”, Erling Nesse, Helge Holmbek, 7.5
poeng
Regattasjef: Berit Rasmussen, assistert av Dag Olav
Drange, Rune Søreide og Kjell Totland.

Pokalstatus

"KNARRPOKALEN" av 2010

Oppsatt av Milde Båtlag. Poengpokal over 3 år ved MBs Sommerregatta.
Seilnr. Båt/Rormann
Poeng Plass
ON 142 Lucinia II, Lars Jårvik, BS
41
1
ON 141 Lillian Edel, M. Bjelland, BS 26
2
ON 143 Carpe Diem, Johan Hvide, BS 24
3
ON 133 Virak, Jan Møller Nielsen, BS 9
4
ON 150 Kari, Tor Helge Valen, BS
7
5
ON 29 Jasmin, Finn Totland, BS
5
6

"KORSFJORDPOKALEN" av 1984

15 kvm oselvar klasse E . Poengpokal over 3 år.
Seilnr. Båtnavn Rormann
Lag Poeng Plass
E 11 Havfruen Kjell Dalland
N/T
44
1
E 16 Japp
Øyvind Epland N/T
40
2
E4
Jason
Finn Totland
MB
23
3
E 29 Oluf
Stein O. Drange MB
12
4
Ikke deltagelse i klassen 1986 - 2010.

"MILDENESPOKALEN" av 2003

10 kvm oselvar klasse K . Poengpokal over 3 år. Ett år igjen.
Seilnr. Båtnavn Rormann
Lag Poeng Plass
K 3 Sjanse
Nils Ove Nipen MB
34
1
K25 Ola Dilt Kjell M. Økland N/T
12
2
K 2 Kaatoo
Gunnar Milde MB
10
3
K 45 Jo
Kjell Totland
MB
1
4
Ikke deltakelse i klassen i 2005 - 2010.

"MINNEPOKAL ARNE DRANGE" av 1994

Alle oselvarklasser. Gitt av LERØY MAT. Vandrepokal som gjelder
ved MBs Sommerregatta. Oselvarklubbens respittsystem benyttes
for å rangere båtene etter korrigert tid i hver seilas. Beste båt sammenlagt får ett napp i pokalen. Ved 4 napp vinnes pokalen til odel
og eie.
År Vinnerbåt
Lag
Poeng
1994 L 114 "Trods II" Hj.S
1. napp
1995 13 "Carmencita" Austevoll 1. napp
3,0
1996 L 5 "Jo"
MB
1. napp
3,0
1996 L 36 "Pjalle"
MB
1. napp
3,0
1997 43 "Sandmor" Hj.S
1. napp
3,0
1998 43 "Sandmor" Hj.S
2. napp
13,7
1999 13 "Carmencita" Austevoll 2. napp
5,7
2000 52 "Birken"
Austevoll 1. napp
0,0
2001 41 "Seira"
N/T
1. napp
8,0
2002 64 "Rym"
Hj.S
1. napp
3,0
2003 41 "Seira"
N/T
2. napp
3,0
2004 K 3 "Sjanse"
MB
1. napp
0,0
2005 20 ”Terna”
MB
1. napp
9,0
2006 20 ”Terna”
MB
2. napp
6,0
2007 L 36 ”Pjalle”
MB
2. napp
3,0
2008 20 ”Terna”
MB
3. napp
16,7
2009 L 36 ”Pjalle”
MB
3. napp
5,0
2010 20 ”Terna”
MB
4. napp
1,0
2010: Vunnet til odel og eie av
20 ”Terna”, Nils-Ove Nipen, MB,
4 napp.

"BLIA POKALEN" av 2001

ORC-Club / LYS med spinnaker. Oppsatt av Milde Båtlag. Seiles om
ved Milde Båtlags regatta "Mildeskvetten". I 2006 seilt om på ”Aske"MILDEVÅGPOKALEN" av 2009
ladden”. Hvert års over all vinner i ORC-Club eller LYS m/spin8 kvm oselvar klasse L. Poengpokal over 3 år.
naker får et napp i pokalen. Ved 3 napp til samme båt vinnes
pokalen til odel og eie. Båt som skifter eier taper tidl. napp i
Seilnr. Båtnavn Rormann
Lag Poeng Plass
pokalen.
L 36 Pjalle
Kjell Milde
MB
33
1
L 49 Pjalle II Tor Milde
MB
21
2
Seilt om ved følgende regattaer:
2001 ”Mildeskvetten”, ORC-Club.
"SELØYPOKALEN" av 2009
8 kvm oselvar spriseil. Oppsatt av Milde Båtlag. Beste båt sammen- 2002 - 2005 og 2007- 2010 ”Mildeskvetten”, LYS m/spinn.
lagt ved MBs Sommerregatta får ett napp i pokalen. Ved 3 napp ”Mildeskvetten” LYS
vinnes pokalen til odel og eie.
2006 ”Askeladden”, LYS m/spinn.
År
Vinnerbåt Lag
Poeng
År Vinner
Korr. tid
2009 20 "Terna" MB
1. napp 3,0
2001
N
6235
Nikita,
Øyvind
Skogen,
Askøy
02:29:02
2010 20 "Terna" MB
1. napp 1,0
2002 N 10133 Lillefix, Pål Edvardsen, Askøy
01:53:45
2003 N 81
Nicoline, Leif G. Sandtorv, BS
03:35:29
2004 N 6410
Flying Viking, A. Birkeland, MB 03:01:24
2005 N 7720
Sasha, Jon Lystrup, Askøy
03:21:22
2006 N 7515
Anja, Bianc Samsonsen, Os Sf
04:41:40
2007 N 10407 Madcap, Birger Bjerke, MB
03:53:42
2008 N 11172 TEAMBERGEN,
Håkon Jelstad, Askøy
04.09.32
2009 N 10407 Madcap, Birger Bjerke, MB
02:40:17
2010 N 219
Mavi, Dag Melvær Giil, BSI-Seiling 03:14:20
11

1. Årsberetning 2010

MBseileres resultater ved deltakelse i
andre foreningers regattaer 2010
Joller

Europa Cup 2010, Moss
NC3, Asker
StorNM, Tønsberg
Norgesranking
VM Snipen 2010, Stavanger
Høstregatta, RAN
KM Joller, BS
HordaCup Joller

Tur og havseilere

Isbjørnen, BS,
Seilmakeren Doublehanded, Askøy
Huftarøy Rundt, Os
Stord Rundt, BS/Stord
Askøy Rundt, Askøy
Bergen Singlehanded, BS
LYS 1.16 – 1.24
LYS 1.31 og over
LYS uten spinnaker
Oselvar

Sommerregatta, Tysnes
NM Oselvar, Tysnes
Lerøy Rundt, Hjellestad
Ranking 2010, Oselvarklubben

Laser Radial: Natcha Uthaug 8. plass. 24 båter.
Laser Radial: Natcha Uthaug 2. plass. 16 båter.
Laser Radial Damer: Natcha Uthaug 2. plass. 7 båter.
Laser Radial Damer: Natcha Uthaug 2. plass.
Snipe: Erling Nesse, Helge Holmbek 9. plass. 25 båter.
Optimist A: Cassandra Elvingdal 2. plass. 3 båter. Fiona Øijordsbakken Fredheim 3. plass.
Optimist B: Malin Elvingdal 6. plass. 6 båter.
Europa: Elsa Mathilde Buvik 4. plass. 8 båter.
Snipe: Jan Malmin Hansen 3. plass. 5 båter. Erling Nesse 4. plass.
Europa: Elsa Mathilde Buvik 7. plass. 10 båter.
Snipe: Jan Malmin Hansen 3. plass. 5 båter. Erling Nesse 4. plass.
LYS 1.16-1.24: ”Synzygus”, Øyvind Hauge 10. plass. 11 båter.
LYS 1.31 og over: ”Farvide”, Arvid Høgelid 12. plass. 14 båter.
LYS u/sp: ”Adagio”, Bjørn Ofte 1. plass. 3 båter. ”Flying Viking”, Egil Bortne 3. plass.
LYS 1.31 og over: ”Farvide”, Arvid Høgelid 4. plass. 8 båter.
LYS 1.16-1.24: ”Bulle”, Stein Olav Drange 5. plass. 16 båter. ”Dragen III”, Svein Arne
Liseth 7. plass, ”Helana”, Geir Einarsen
10. plass, ”Miramis”, Rolf Smedal 16. plass.
Leif Gleditsch 5. plass. 11 båter.
Arvid Høgelid 4. plass. 6 båter.
Pål Andrew Hermansen 5. plass. 5 båter.
Oselvar Spriseil: ”Kryss”, Gisle Didriksen 3. plass. 7 båter.
Oselvar Spriseil: ”Terna”, Nils-Ove Nipen 2. plass. 23 båter. ”Ulrik”, Erling Nesse 6. plass,
”Stegg”, Stein Olav Drange 10. plass, ”Kryss”, Gisle Didriksen 11. plass, ”Jo”, Kjell
Totland 14. plass, ”Bambi”, Marius Henriksen 18. plass, ”Fant”, John Arne Opstvedt, Os.
Sf. 20. plass.
10 kvm Oselvar: K45 ”Jo” Kjell Totland 1. plass. 2 båter. K 36 ”Pjalle”, Kjell Milde 2. plass.
Oselvar Spriseil: ”Fant”, Henrik Østervold 2. plass. 2 båter.
Oselvar Spriseil: ”Terna”, Nils-Ove Nipen 5. plass. 27 båter. ”Kryss”, Gisle Didriksen 7.
plass, ”Ulrik”, Erling Nesse 9. plass, ”Stegg”, Stein Olav Drange 10. plass, ”Teddy”, Jan
Christophersen 11. plass. ”Jo”, Kjell Totland 15. plass, ”Bambi”, Marius Henriksen 18.
plass, ”Fant” 21. plass.

Resultatene ovenfor er satt opp med forbehold om feil og eventuelt uteglemte resultat.

Jentelagets årsberetning
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Vi har hatt et aktivt år i MB Jentelaget.
Det startet med båtutsettet, hvor vi
stilte med suppe etter økten.
8.mai. arrangerte vi bursdagsfest
for medlemmene. Båtlaget ble
stiftet på denne datoen, og i år falt
den sammen med Mildeskvetten
for tur- og havseilerne. Det var
liten oppslutning om denne festen i
år, men de som var der hadde det
veldig kjekt.
12. og 13.06 var det Sommerregatta, og jentelaget stilte med

vafler etter konkurransen.
23.06 St.Hans. Dette er et virkelig
populært arrangement, med
grilling, bål og sosialt samvær for
barn og voksne på Milde og
Hjellestad.
30.06 – 2.07 Snipe NM. Dette var
årets høydepunkt. Kiosk med et rikholdig utvalg var åpen når seilerne
var i land. Om kveldene ble det
grilling og rekebord. Vi var også
medarrangører til festmiddag på
Folkehøgskolen siste kvelden. Vi
fikk veldig mange positive

tilbakemeldinger, som alle andre i
MB. Vi sto virkelig sammen og jobbet på lag, og det ble lagt merke til.
Det var gøy!
25.og 26.09 Klubbmesterskap. Her
serverte vi suppe begge dagene.
Det gjenstår to arrangementer
dette året. Det er servering av varm
mat ved båtopptaket 23. og 24. oktober, og julebasaren som i år blir
28. november.
Astrid Egeland
Leder jentelaget

Portrettet

Serenity på langtur

Fridtjov Bergmann (MB) realiserer drømmen og seiler turretur Karibien med sin First 44.7

Vi seilte ut fra Marsteinen 20. juni i stiv kuling og må innrømme at starten var litt strabasiøs. Etter hvert roet vinden seg og
Nordsjøen viste seg fra en helt annen og
mildere side. Den første delen av turen går
sydover i Europa, akkurat nå er vi i Lagos i
Portugal. Algarvekysten er nydelig med 35
grader i luften og 25 grader i sjøen. Så langt
har vi hatt en meget vellykket og opplevelsesrik tur.
Etter å ha krysset Nordsjøen ankom vi Inverness og seilte Kaledoniakanalen. Å seile
på innsjøer og å håndtere sluser var en
spennende opplevelse, noe vi absolutt anbefaler andre å prøve. Skottland er jo innenfor
rekkevidde for mange seilere på en vanlig
sommerferie. I Skottland og Irland hadde vi
ikke spesielt bra vær, det blåste periodevis
ganske mye. Heldigvis klarte vi å være tålmodige nok og ventet på rimelig gode værvinduer. På forhånd hadde vi lest mye om store
tidevannsforskjeller og sterke strømmer.
Vår erfaring er at med god planlegging går
det greit å seile her. Vi opplevde flere ganger strøm på både 5 og 6 knop, og da er det

selvsagt viktig å ha medstrøm! Irskesjøen
representerte stort sett lengre etapper på
100-150nm for det er langt mellom de gode
havnene. Vi krysset den engelske kanal i
tåke og regn, men fin seilvind. Når vi
ankom Brest fikk vi fin sommertemperatur
og ble der noen dager.
Biscayabukten kan være utfordrende, men
vi fikk drømmeforhold og seilte spinnaker
nesten hele veien. Overfarten tok 46 timer
og vi hadde en snittfart på 7,5 knop. NordSpania var for oss en svært positiv
overaskelse, med mange flotte fjorder, nydelig medvindsseiling og fint vær. Riktignok
litt "kaldt" i vannet, 16-17 grader. Vi har
vært innom mange havner i Portugal. I perioder har vi hatt mye og tett tåke - noe som
er typisk for deler av Portugalkysten. Da
blir det travelt med å følge med på radar og
å holde utkikk etter de mange fiskeredskapene og små og store fiskebåter. Det gikk
stort sett bra, selv om vi må innrømme at vi
hektet fiskeredskap med kjølen en gang. Da
var det om å gjøre å slå av motoren umiddelbart og å lukke propellen, så var det bare å

håpe at vi gled over... og det gjorde vi,
heldigvis. Nå er vi sør for tåkeområdet og
har hatt nydelig vær i lengre tid. På hele
turen har vi truffet hyggelige mennesker
overalt, innsjekking har vært enkelt og uproblematisk. Båt og utstyr har fungert perfekt. Og ikke minst vi stortrives ombord, og
nyter virkelig seilertilværelsen. Dette er
fantastisk.
Vi kommer til å bli på Algarvekysten et par
uker til. Neste etappe blir til Madeira og
deretter Kanariøyene. 21. november går
starten på ARC - Atlantic Rally for Cruisers
hvor vi deltar. I år har ARC 25 års jubileum
og det er hele 250 båter som deltar. Deretter
blir det 5 måneder i Karibien før vi igjen
setter kursen hjemover og regner med å
være hjemme i slutten av juni 2011. For de
som måtte ønske å følge oss på turen er det
bare å gå inn på www.serenity-sy.no, klikk
på link til bloggen og man kan lese reisebrevene.
Fridtjov
SYSerenity

13

2. Årsregnskap 2010

Balanse
EIENDELER

EGENKAPITAL OG GJELD

Anleggsmidler

Egenkapital

1100 MB - Nøst
1110 El. anlegg
1120 MB - Flytebrygger
1130 Flytebrygge kommunenøst
1140 Arbeidsbrygge
1145 Slipp
1146 Containere
1150 Tomt
1200 Båter - Oselvarer
1210 Båter - Optimistjoller
1215 Båter - ZOOM8
1216 Sniper
1217 FEVA joller
1220 R/B Mildevågen
1230 Følgebåt
1240 Tilhenger
1250 Inventar
1260 Regattautstyr
1270 Dataanlegg
Sum Anleggsmidler

53 944,08
90 666,55
73 452,10
641 027,26
10 810,00
113 027,22
1 828,10
280 000,00
3,00
14 352,00
9 999,75
40 000,00
62 401,79
1,00
88 620,00
1,00
1,00
1,00
5 000,23
1 485 136,08

Omløpsmidler
1460 Beholdning av varer for videresalg
1500 Kundefordringer
1501 Forskudd Rasmussen
1503 Forskudd Lasse Rognaldsen
1550 Utestående kontigent
1560 Andre fordringer
1900 Kasse
1930 Bank 3411.18.03007
1935 Plasseringskonto 3411.24.66241
1940 Høyrentekonto 3411.24.66268
1950 Postgiro
Sum Omløpsmidler
SUM EIENDELER
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40 882,50
1 675,00
3 018,44
3 000,00
1 650,00
7 739,38
-116,84
40 250,36
48 978,17
688 177,04
46,35
835 300,40
2 320 436,48

2000 MB - Egenkapital
2099 Årsresultat (Opptjent egenkapital)
Sum Egenkapital
Langsiktig Gjeld
2201 Lån for tomt
2210 Lånebevis
2215 Depositum medlemmer
Sum Langsiktig Gjeld
Kortsiktig Gjeld
2990 Annen kortsiktig gjeld
Sum Kortsiktig Gjeld
SUM EGENKAPITAL OG GJELD

979 089,76
341 883,96
1 320 973,72

155 378,00
28 550,00
780 000,00
963 928,00

35 534,76
35 534,76
2 320 436,48

Noter til regnskapet
8 flytebrygger Milde nøst, 8 flytebrygger Kommune nøst og
4 meter flytebrygge Vågeelven.
Bokført verdi er
714 479
1 arbeidsbrygge og jollekai som er bokført til
10 810
Tomten er ført med kjøpesum
280 000
En jolleslipp bokført med
113 027
2 konteinere
1 828
3
3 oselvar
10 optimistjoller
14 352
3 Zoom 8
31 569
Sniper
40 000
1 boyebåt
1
2 følgebåt
88 620
1 dataanlegg
5 000
Div inventar
2
Sum eiedeler
1 299 691

Resultat
Inntekter

Regnskap

Budsjett

Avvik

122 205,00
30 726,00
84 150,00
3 200,00
200,00
20 000,00
11 000,00
2 000,00
381 578,00
0,00
112 868,00
45 721,00
24 500,00
765,00
36 596,71
72 481,23
947 990,94

148 000,00
25 000,00
0,00
15 000,00
0,00
0,00
10 000,00
0,00
194 000,00
206 000,00
116 000,00
30 000,00
27 000,00
5 000,00
30 000,00
40 000,00
846 000,00

- 25 795,00
5 726,00
84 150,00
- 11 800,00
200,00
20 000,00
1 000,00
2 000,00
187 578,00
- 206 000,00
- 3 132,00
15 721,00
- 2 500,00
- 4 235,00
6 596,71
32 481,23
101 990,94

- 31 464,75
- 70 138,20
- 42 598,23
0,00
- 440,00
- 649,00
- 7 592,52
- 22 707,00
- 11 485,68
- 10 576,54
- 197 651,92

- 12 000,00
0,00
- 35 000,00
- 25 000,00
- 12 500,00
- 15 000,00
0,00
- 30 000,00
- 2 500,00
- 15 000,00
- 147 000,00

- 19 464,75
- 70 138,20
- 7 598,23
25 000,00
12 060,00
14 351,00
- 7 592,52
7 293,00
- 8 985,68
4 423,46
- 50 651,92

0,00
- 8 832,54
- 2 323,51
- 4 442,80
- 1 690,00
- 9 775,15
- 3 875,00
- 13 115,00
- 6 540,00
- 4 416,00
- 2 914,05
- 57 924,05

- 5 000,00
- 12 000,00
- 3 000,00
- 3 000,00
0,00
- 6 000,00
- 3 000,00
- 8 000,00
- 5 000,00
- 2 000,00
- 8 000,00
- 55 000,00

5 000,00
3 167,46
676,49
- 1 442,80
- 1 690,00
- 3 775,15
- 875,00
- 5 115,00
- 1 540,00
- 2 416,00
5 085,95
- 2 924,05

- 70 381,85
- 25 560,77
0,00
- 66 926,97
- 28 706,53
- 2 007,86
- 21 065,50
- 7 832,00
- 357,00
- 52 300,00
- 19 117,23
- 5 120,50
- 17 628,55
- 4 071,90
- 3 460,35
- 26 195,00
- 5 232,00
- 900,00
- 356 864,01

- 72 000,00
- 25 000,00
- 35 000,00
- 60 000,00
- 30 000,00
- 10 000,00
- 20 000,00
- 10 000,00
- 10 000,00
- 68 000,00
- 5 000,00
- 30 000,00
- 45 000,00
- 30 000,00
0,00
- 24 000,00
- 12 000,00
- 1 000,00
- 487 000,00

1 618,15
- 560,77
35 000,00
- 6 926,97
1 293,47
7 992,14
- 1 065,50
2 168,00
9 643,00
15 700,00
- 14 117,23
24 879,50
27 371,45
25 928,10
- 3 460,35
- 2 195,00
6 768,00
100,00
130 135,99

- 612 439,98

- 689 000,00

76 560,02

DRIFTSRESULTAT

335 550,96

157 000,00

178 550,96

Finansposter
8050 Renteinntekter
8150 Renteutgifter
8170 Gebyrer
Sum Finansposter

14 976,00
- 7 795,00
- 848,00
6 333,00

5 000,00
- 20 000,00
- 1 000,00
- 16 000,00

9 976,00
12 205,00
152,00
22 333,00

341 883,96

141 000,00

200 883,96

3050 Medlemskontigent
3110 Regattainntekter
3141 NM Snipe
3210 Kursinntekter
3280 Salg Seilreglement
3300 Betalt dugnad
3410 Leie båter i nøst
3420 Utleie MB - nøst
3425 Leie flytebrygge 100 (MB)
3426 Leie flytebrygger
3480 Leie vinter land
3485 Strøm land/sjø
3486 Fastavgift strøm
3610 Salg av artikler
3810 Julebasaren
3830 Stønadsmidler
Sum inntekter
Kostnader
Aktivitetskostnader
4010 Regattautgifter
4011 NM Snipe
4100 Ungdomsstøtte
4110 Regattastøtte
4250 Kurs / utdanning
4300 Seilkursutgifter
4370 Diverse utgifter
4410 Premier
4490 Julebasaren
4500 Tilstellinger MB nøst
Sum Aktivitetsikostnader
Administrasjonskostnader
5180 Deltagelse i andres møter
5200 Porto
5210 Telefon
5220 Kontorrekvisita
5235 Service regnskapsprogram
5240 IT-Utgifter, servere etc.
5610 Innkjøp varer for videresalg
5900 Medlemsblad
5910 Årsberetning
5920 Gaver
5930 Forbruk nøst
Sum administrasjonskostnader
Driftskostnader
6510 Leie Bergen kommune
6520 Kommunale avgifter
6530 Forsikringer
6535 Strøm
6560 Vedlikehold MB Nøst
6580 Vedlikehold kommunalt nøst
6610 Vedlikehold kai 200, 300, 400
6650 Vedlikehold Elanlegget
6690 Vedlikehold MB Kai
6800 Utgifter kran
6820 Vedlikehold Oselvarar
6840 Vedlikehold Joller
6860 Vedlikehold følgebåter
6861 Drivstoffutgifter
6862 Felles vedlikeholdsmateriell
7000 Kontigent NSF
7020 Kontigent HSK
7040 Kontigent klasseklubber
Sum Driftskostnader

Sum kostnader

Resultat

Årsoppgjørsdisposisjoner
Investeringer 2010
Tria flytebryggemateriell
Tria akonto ny 200 kai
Ny PC

83 430,00
177 379,50
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3. Forslag fra styret
3.1 Investere i ny startbåt

Vedtak om å ta opp lån opp til 300KNOK
3.2 Nytt naust

Vedta strategi for nytt naust og konseptvalg for utbygging

3.3 Pålegge MB vimpel på båter som ligger i havnen

4. Forslag fra medlemmene
4.1 Fjerne kaiene 200 og 300

Leieavtalen med Bergen kommune for leie av havnen
i Mildevågen går ut 1/1 2012. Der er 6 mnd
oppsigelses frist, så dette Årsmøte er det siste for
medlemmene å ta stilling til om vi skal fortsette med
havnen eller ei.
Spørsmålet til medlemmene er da: SKAL VI
FORTSETTE Å DRIVE HAVNEN?
Grunnen til at jeg stiller spørsmålet er at tidene er
helt annerledes i dag enn da vi startet med havnen
for å tjene penger til driften av Båtlaget.
Båtene er blitt mye større, der er større krefter som
virker på anlegget og samfunnet stiller mye større
krav til sikkerhet, og er klar til å kaste seg over eierne
hvis der skjer en ulykke.
ER VI KLAR FOR EN KATASTROFE?
Kai 300 løsner i en syd øst storm med store
ødeleggelser. Det er greit. Hver båt har sin forsikring,
men mitt kjennskap til forsikringsselskaper prøver de
å finne noen andre til å ta regningen.
Da kommer spørsmålet. Er våre HMS skjemaer i
orden?
Kan vi dokumentere all slitasje og reparasjoner av
disse med datoer og underskrifter?
Hvis ikke dette er i orden er det Båtlaget som får
regningen, det vil si medlemmene siden Båtlaget ikke
har de summene det blir snakk om.
Er vi villig til det? Stoler vi så mye på de som har
båter i anlegget at de holder det i tipp topp stand og
kan dokumentere det?
ÅRSMØTE legger derfor til grunn, at der blir
utarbeidet skjemaer som identifiserer alle slitasje
deler i kaiene, slik at ved inspeksjon kan hver del
vurderes, feil eller ikke feil registreres med dato og
forpliktene underskrifter til den eller de som har
utført inspeksjonen.
Likeledes skal alle reparasjoner dokumenteres med
dato og forpliktene underskrifter av dem som har
gjort det.
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Dessuten skal der opprettes en komite på 2-3
personer, som ikke har båt i anlegget, som minst 2
ganger pr år går igjennom HMS og ser at alt er i
orden. Hvis ikke skal feil rapporteres til Styret, som
har og sørge for at feil repareres. Vede grove feil skal
de ha myndighet til å forlange båtene fjernet.
Havnen var ment å være et gode for Båtlaget. Vi må
sørge for at den ikke blir en forbannelse.
Tore Kristian Vik
Styrets anmerking

Styret finner forslaget uforståelig. Havnen ansees
som i forsvarlig stand og inspeksjonen følges jevnlig
opp. En nedleggelse av de to kaiene vil forringe
aktiviteten og tilbudet for alle aktive medlemmer i
båtlaget.
Styret støtter ikke forslaget om å legge ned kai 200 og
kai 300, men synes ideen om tredjeparts verifikasjon
er god og vil behandle dette på neste styremøte.
Styret
4.2 Redusere antall utvalg og
medlemmer i styret

Antall medlemmer i styre og utvalg i Milde Båtlag
har de siste årene økt i forhold til antall båter i
havnen og sportslige aktivitetsnivå. Dette har bl.a.
ført til at færre kan jobbe dugnad, men også at MB er
blitt mer byråkratisk og det er vanskelig å forholde
seg til hvem som har ansvar for hva.
Med antall styremedlemmer og vararepresentanter
som stiller på styremøtene, har det også vist seg at
det er vanskelig å gjennomføre styremøtene på
Mildenøstet pga. plass. Dette kan oppfattes som at
styret distanserer seg fra medlemmene i båtlaget, og
ikke minst kan det by på problemer når
medlemmene i styret skiftes ut og man ikke har
tilgang til Statoil sine fasiliteter.
Sammenligner man med f. eks. med Bergens
Seilforening har de 7 styremedlemmer [1], mens
Askøy Seilforening har 9 styremedlemmer [2]. Begge
disse seilforeningene har større havn og større
sportslige aktiviteter enn Milde Båtlag.

4. Forslag fra medlemmene
Mitt forslag er at man endrer styrets sammensetning
til:
- Leder
- Nestleder
- Kasserer
- Sekretær
- Eiendom og anlegg
- Pr, info og IT
- Regattautvalg
- Sport og aktivitet
- 3 varamedlemmer som stiller på styremøtene når en
eller flere av de åtte faste medlemmene melder
forfall til styremøtene
- 1 juniormedlem som representere barn og unge (ref.
NSF satsing på Barn & Undomsvennlig SF [3])
Dette gir båtlaget en mer idrettslig profil, raskere
saksgang, bedre oversikt over ansvarsområdene, flere
som kan jobbe dugnad, mer fokus på pr. og info. på
ulike medieplattformer, og ikke minst at båtlagets
yngre medlemmer får en ”stemme” og opplæring i
hvordan et idrettslag drives.
Ottar Uthaug
Styrets anmerkning

Styret støtter ikke forslaget. Arbeidsbelastningen på
de ulike rollene er av en slik tyngde at styret trenger
det antallet som vi har i dag slik at oppgavene kan bli
løst og fordelt på en god måte. Styret synes ideen om
å knytte til seg et juniormedlem er god og ønsker å
finne en praktisk løsning for å ivareta dette. Styret i
sin nåværende form har kun virket i et år og vi ønsker
følgelig å la dette virke i enda noen år. Styret
oppfatter forslaget som vedtektsendring og følgelig
krever forslaget 2/3 flertall.
4.3 Slå sammen Nøst og
Havneutvalgene til ett utvalg

4.4 Bygge lagringsplass for kajakker,
som leies ut til medlemmene og folk i
området

Ref: MB sine vedtekter § 2, ”… skal anlegget nyttes i
arbeidet som båtlaget driver til å fremme seilsporten
og andre gode tiltak til beste for folk i området”.
Dette vil gi økt aktivitet i Mildevågen, større interesse
for båtlagets aktiviteter, bedre profil blant folk i
nærområdet, og en liten økning i inntekter. På lengre
sikt kan det være med på å øke muligheten for
økonomisk støtte (Tippemidler) ved bygging av nytt
nøst med bl.a. garderober, fordi man har flere
brukergrupper.
Ottar Uthaug
Styrets anmerkning

Dersom vi kan finne en plass for lagring og at
lagringen kan skje på en sikker måte for brukere og
båtlaget, vil styret støtte forslaget.
4.5 Forpliktelser om å delta på sportslige
aktiviteter

Båteiere (seniormedlem) som har plass i havnen,
nøstet eller på land forplikter seg til å delta i MB sine
sportslige aktiviteter ved å delta i minst en av
følgende aktiviteter:
a. seile minimum 4 terminfestede regattaer i
sesongen og/eller deltar på treningsregattaer i regi
av MB
b. instruktør i opplæring/kurs som MB tilbyr barn og
unge, m.fl.
c. delta som hjelper/arrangør ved regattaer
d. ved å ha verv i styre/utvalg.
Ny paragraf i MB sine vedtekter, for å få økt fokus på
idretten (ref. Lover for Milde Båtlag § 1 Formål [5])
og større aktivitet blant medlemmene.

Vedtak om å dele Nøst- og havneutvalget i to utvalg Styrets anmerkning
er ikke i samsvar med båtlagets vedtekter § 11, og bør Styret er av den oppfatning at forslaget nok vil
derfor stemmes over på nytt [4].
fungere for mange, men at vi må akseptere at båteiere
Ottar Uthaug i perioder må prioritere annerledes enn slik som
kreves av forslaget. Styret mener at båtlaget kan
Styrets anmerkning
oppfordre til en slik forpliktelse, men at man ikke bør
Vedtektsendringen ble gjort i fjor med 2/3 flertall og vedta det som et pålegg. Vi oppfatter forslaget som en
er følgelig en del av Båtlagets gjeldende vedtekter. vedtektsendring og følgelig krever et vedtak 2/3
Nøst- og havneutvalgene er hver for seg en så tung flertall.
jobb at de i seg selv er vanskelig å rekruttere leder for
i dag. Slik som forslaget foreligger, ser ikke styret
noen sak å stemme over.

Referanser
[1] http://www.bergens-seilforening.no/
[2] http://www.askoy-seilforening.no/?page=4&show=29
[3] http://www.seiling.no/KlubbogKrets/Sider/BarneUngdomsvennligSF.aspx
[4] http://www.mildebatlag.org/MBvedtekter.pdf
[5] http://www.mildebatlag.org/mb-lover.pdf
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5. Vedta kontingenter og avgifter
Styret foreslår at medlemskontingenter forblir uendret for alle medlemmer.
Leie for båtplass i sommersesongen og vintersesongen foreslås oppjustert med 2,5% i takt med
konsumprisindeksen.

Velkommen til Julebasar
28. november kl. 17 på Mildenøstet
Dersom du har gevinster til basaren kan disse leveres til
Astrid Egeland, Mildegeilen 8b,
eller på Mildenøstet fredag 26.11. mellom kl. 18.00-19.00.
Solgte loddbøker med oppgjør samt evt. tomme loddbøker
leveres på på Mildenøstet fredag 26.11. kl 18.00
Takk for innsatsen, og velkommen til basar!
Vennlig hilsen
Jentelaget, Milde Båtlag

18

6. Budsjett
Kontonr
3050
3110
3210
3300
3410
3420
3425
3480
3481
3485
3486
3810
3830
4010
4100
4110
4250
4300
4370
4410
4490
4500
5180
5190
5200
5210
5220
5230
5240
5610
5900
5910
5920
5930
6510
6520
6530
6535
6560
6580
6610
6650
6690
6800
6820
6840
6860
6861
6862
7000
7020
7050
8050
8150
8170

Konto
Medlemskontigent
Regattainntekter
Kurs inntekter
Dugnad
Leie båter nøst
Leie MB nøst
Leie flytebrygger
Leie Vinter land
Leie joller land
Strøm land/sjø
Fast strøm
Julebasar
Stønadsmidler
Regattautgifter
Ungdomsstøtte
Regattastøtte
Kurs/utdanning
Seilkurs utgifter
Diverse utgifter
Premier
Julebasar
Tilstelninger Mb nøst
Delta i andres møter
Styremøter
Porto
Telefon
Kontorrekvisita
Service kopimaskin
IT utgifter
Innkjøp for videre salg
Medlemsblad
Årsberetning
Gaver
Forbruk Nøst
Leie Bergen Kommune
Kommunale avgifter
Forsikringer
Strøm
Vedlikehold MB nøst
Vedlikehold komm. nøst
Vedlikehold kai 200,300,400
Vedlikehold el. anlegg
Vedlikehold MB kai 100
Utgifter kran
Vedlikehold Oselvar
Vedlikehold Joller
Vedlikehold følgebåter
Drivstoff
Verktøy
Kontingent NSF
Kontingent HSK
Kontingent andre klasser
Renteinntekter
Renteutgifter
Gebyrer
Årsresultat

Budsjettforslag 2011
130000
25000
5000
0
11000
2000
385000
90000
0
35000
25000
30000
60000
‐15000
‐35000
‐25000
‐10000
‐5000
‐10000
‐25000
‐10000
‐15000
‐8000
0
‐8000
‐3000
‐4000
‐1500
‐6000
‐3000
‐12000
‐6500
‐3000
‐5000
‐72000
‐26000
‐35000
‐80000
‐30000
‐10000
‐30000
‐10000
0
‐60000
‐5000
‐15000
‐30000
‐15000
‐3000
‐27000
‐10000
‐1000
2000
‐10000
‐1000
120000
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RETURADRESSE: MILDE BÅTLAG
SKIPANESVEGEN 12, 5259 HJELLESTAD

Fra NM i Snipe, som ble arrangert på Milde i sommer

Husk Julebasaren!
28. november kl. 17 på
Mildenøstet
Les mer på side 18

