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Leder:
Dag Ketil Fredheim
Telefon mobil: 482 84 291
Telefon: 55 22 81 26
E-post: dagkf@broadpark.no
styret@mildebatlag.org
Nestleder:
Peter Elvingdal
Telefon mobil: 404 68 743
E-post: peter@elvingdal.se

2. Varamedlem:
Helge Woods
Telefon mobil: 481 87 722
E-post: helge.woods@broadpark.no

Sekretær:
Inger Lise Milde
Telefon mobil: 930 19 930
E-post: lise_milde@hotmail.com

3. Varamedlem:
Leder redaksjonskomiteen
Geir Lasse Taranger
Telefon mobil: 901 11 596
E-post: geirt@imr.no
mb-blad@mildebatlag.org

Kasserer:
Odd Haugland
Telefon privat: 55 22 76 78
E-post: odhaugl@online.no

4. Varamedlem:
Natcha Uthaug
Telefon mobil: 901 13 044
E-post: natcu@msn.com

1. Styremedlem:
Leder regattautvalget
Dag Olav Drange
Telefon mobil: 901 40 764
E-post: dodrange@gmail.com
regatta@mildebatlag.org

Nøsteutvalg:
Lars Henrik Tveit: 481 42 336
Steinar Hopland: 951 20 646
Rolf Smedal:

2. Styremedlem:
Leder nøstutvalg
Lars Henrik Tveit
Telefon mobil: 481 42 336
E-post: lht@statoil.com
E-post: mb-nost@mildebatlag.org
3. Styremedlem:
Leder havneutvalg
Vidar Åsvang
Telefon mobil: 905 25 363
E-post: vaa@nera.no
E-post: mb-nost@mildebatlag.org
4. Styremedlem:
Leder treningsutvalget
Atle Marøen
Telefon mobil: 905 32 006
E-post: atle.maroen@rekom.no
5. Styremedlem:
Utleie av 2. etg. i Mildenøstet
Repr. jentelaget
Birte Sture
Telefon mobil: 930 58 958
E-post: birte.sture@online.no
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1. Varamedlem
Olav Henrik Vik
Telefon mobil: 913 49 086
E-post: olavvik@broadpark.no

Havneutvalg:
Vidar Åsvang: 905 25 363
Arne Sætevik
Atle Titlestad
Vidar Wien
Treningsutvalg:
Atle Marøen: 905 32 006
Inger Lise Milde: 55 22 87 98
Erling Nesse: 977 87 565
Jan M. Hansen:
Arvid Jørgensen: 934 62 406
Jan Jernes:
Regattautvalg:
Dag Olav Drange: 55 99 01 07
Berit Rasmussen: 55 99 15 34
Bjørn Rasmussen: 55 99 15 34
Rune Søreide: 900 41 312
Stein Olav Drange: 911 83 881
Gunnar Milde: 994 74 325
Karsten Oma: 480 78 030
Olav Vik: 913 49 086
Revisorer:
Erik Lie-Nielsen
Grete Milde
Repr. til NSF Seilting
3 rep.
Repr. til HSK Seilkretsting 3 rep.

Leder
Hei alle sammen!
Velkommen til ny utgave av MB bladet, nytt styre og nytt år.
Nå er ikke hele styret nytt og for meg som ny leder er det
betryggende å ha erfarne folk i ryggen når det nye året
starter.
Jeg vil takke utgående styremedlemmer med flott utført
arbeid, uten den dugnaden styremedlemmer gjør gjennom
hele året ville ikke Milde Båtlag bestå. Det er mange timers
arbeid som ikke er synlig, men som er livsviktig for Laget.
Dugnadsarbeid er også helt avgjørende for å vedlikeholde
anleggene, for regattaer, trening og rekruttering av nye
seilere. Jeg vil berømme de av medlemmene som gjør en stor
innsats langt utover minimum pålagt antall timer og vil
minne om at det er lov å delta for alle medlemmer på alle
aktivitetene vi har igjennom året.
I denne sammenheng vil jeg også minne om Grasrotandelen
som gir oss et verdifullt tilskudd til driften da vi som et lite
idrettslag ikke har inntekter utenom kontingent og utleie av
båtplasser. Sistnevnte er tilnærmet selvkost hvor alle
midlene går tilbake til anlegget. Dette dekker ikke ekstra
satsing på rekruttering, nybygg eller andre aktiviteter. Husk
at grasrotandelen ikke koster ekstra! Det er veldig enkelt å
melde seg inn, se egen artikkel annet sted i bladet.
Vi vil i år satse mer på en aktiv internett side.
Som kanskje noen av dere har sett, har vi justert sidens
design og forhåpentlig gjort den mer publikumsvennlig.

"Mildeskrekken" ved Mildeskjæret, Foto: Nils M Haldorsen

Da vi har begrenset økonomi og ikke har så mange
utgivelser av bladet, blir det viktig at dere følger med på
våre sider for oppdateringer og nyheter.
Jeg anbefaler alle å se på vår aktivitetskalender som viser
alle aktivitetene i klubben. Målet er at denne skal alltid være
oppdatert Dette gjelder alt fra planlagte styremøter/møter,
regattaer, arrangement, utsetting/opptak av båter, etc.
NB: Båtutsett i år vil være rekordtidlig da påsken er sein i år.
Dato for utsetting av båter er 2. apri!
Vi har planlagt mange regattaer, kurs for jolleseilere og
tilstellinger i år og jeg håper at så mange som mulig deltar
på disse aktivitetene. Dette for å få en så levende og
engasjert klubb som mulig.
Jeg vil også minne om at vi har 5 RS Feva 2 manns seilbåter
som er til disposisjon for lagets medlemmer. De er godt
egnet for voksne og barn som ønsker å seile sammen. De er
lettseilte og trenger kun 1 person om bord som er seilvant.
Båten er ypperlig for den som ikke har seilt på en stund og
ønsker å prøve seg på nytt.
Interesserte kan henvende seg til jollegruppen som kan
komme med gode råd, hjelpe til med rigging, eventuelt sette
opp nye kurs dersom mange nok melder seg.
Jeg vil til slutt på vegne av styret og meg selv forsikre at vi
vil gjøre det ytterste for at Milde Båtlag skal være en aktiv
og attraktiv forening i året som kommer!
Dag Ketil Fredheim
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Referat fra Årsmøte 2010
Dato: 23/11 2010
Sted: Mildenøstet
Fremmøtte: 40, alle stemmeberettige
Årsmøte satt: kl. 19.04

Dagsorden:

1 . Åpning av årsmøte og godkjenning av innkalling: Godkjent

2. Valg av dirigent, referent og tellekorps.
Dirigent: Reidar Helland
Referenter: Inger Lise Milde, Olav Vik
Tellekorps: Birger Bjerke, Karsten Oma
3. Godkjenning av fremmøtte medlemmer: Godkjent
4. Godkjenning av saksliste: Godkjent
Saksliste:
1.
Årsberetning 2010
Reidar foretok en kort gjennomgang av Årsberetning 2010. Godkjent
Pokalstatus:
•
utdelt til odel og eie ”Minnepokal Arne Drange” gikk til Terna og Nils-Ove Nipen
•
utdelt 2. napp ”Seløypokalen” gikk til Terna og Nils-Ove Nipen
Hederstegn ble utdelt til Rune Søreide for hans innsats.
Godkjent navneendring fra 2009 ble ikke godkjent av Hordaland Idrettskrets/Norges Idrettsforbund, og derfor faller denne bort. Navnet
Milde Båtlag blir derfor stående.
2.
Regnskap 2010
Erik Lie-Nilsen foretok en kort presentasjon av Milde båtlags økonomi. Revisor beretning utlevert i forkant av møte.
•
Kakediagram over inntekter fordelt på de ulike grupperinger.
•
Kakediagram over utgifter fordelt på de ulike grupperingene.
Kommentarer:
•
Ottar Uthaug - Post regattastøtte er ført opp som ungdomstøtte. En feilføring i regnskapet.
•
Henrik Østervold – FEVA-jollene ført opp som anleggmidler. Svar: MB fikk ikke full støtte fra Seilforbundet slik tidligere
avtalt. Fikk kun dekket deler av summen.
Regnskap Godkjent
3.
Forslag fra styre
•
Sak 3.1 Investering i ny startbåt. Vedtak om å ta opp lån opp til 300 KNOK
For: 40
Mot: 0
Godkjent
•
Sak 3.2 Nytt nøst
o
Styre ber om fortsatt mandat til å disponere midler til søknader og gebyrer i videre arbeid mot nytt nøst.
For: 40
Mot: 0
Godkjent
•
Sak 3.3 pålegg om vimpel
o
Enighet om å endre ordlyden fra pålegg til oppfordre medlemmene om å føre Båtlagets vimpel
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fra Årsmøte
1.Referat
Årsberetning
2010 2010
For: 40
Mot: 0
Godkjent
4.
Forslag fra medlemmer
•
Sak 4.1 Fjerning av kai 200 og 300
Kommentar – Forslag ikke ment å være fjerning. Enighet om
endring av forslag til:
”MB må få et ordentlig HMS-rutine på plass. En må oppnevne en
person eller flere til å vedlikeholde denne, og godkjenne denne av
eksterne. Hvis ikke denne kan etterleves skal MB trekke
leieavtalen med kommunen.”
Avstemning på endrede forslag:
For: 16
Mot: 24
Ikke Godkjent
•
Sak 4.2 Redusere antall utvalg og medlemmer i styre
For: 16
Mot: 24
Ikke Godkjent
•
Sak 4.3 Slå sammen Nøst og Havneutvalg
For: 6
Mot: 34
Ikke Godkjent
Sak 4.4 Bygge lagringsplass for kajakker
For: 39
Mot: 1
Godkjent
•
Sak 4.5 Forpliktelse for medlemmer til deltakelse i
Båtlagets aktiviteter
For: 2
Mot: 38
Ikke Godkjent
Kommentar: Styret pålegges å finne en vei til økt benyttelse av
regattastøtte. Dette også for andre enn juniormedlemmer.

5.
Vedta kontingenter og avgifter
For: 37
Mot: 2
Godkjent
6.
Budsjett for 2011
Enighet om ny post – Støtte til seniorstøtte – 15000,7.
•

Valg av representanter
Leder
Dag Kjetil Fredheim

•
Nestleder
•
Sekretær
•
Kasserer
•
1. styremedl
•
2. styremedl
•
3. styremedl
•
4. styremedl
•
5. styremedl
•
1. Varamedl
•
2. Varamedl
•
3. Varamedl
•
4. Varamedl
Nøsteutvalg:
Lars Henrik Tveit
Steinar Hopland
Rolf Smedal
Havneutvalg
Vidar Åsvang
Arne Sætevik
Atle Titlestad
Vidar Wien
Treningsutvalg
Atle Marøen
Inger Lise Milde
Erling Nesse
Jan M Hansen
Arvid Jørgensen
Jan Jernes
Regattautvalg
Dag Olav Drange
Bjørn Rasmussen
Berit Rasmussen
Rune Søreide
Olav Vik
Revisor
Erik Lie-Nilsen
Grete Milde
Valgkomité
Stein Olav Drange
Ottar Uthaug
Svein Olsen

Peter Elvingdal
Inger Lise Milde
Odd Haugland
Dag Olav Drange
Lars Henrik Tveit
Vidar Åsvang
Atle Marøen
Birthe Sture
Olav Vik
Helge Woods
Geir Lasse Taranger
Natcha Uthaug
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Referat fra Årsmøte 2010

Foto: Siv Midtun Hollup

6

Oppsummering fra styret i HSK, og jolleutvalget
I HSK sitt styre har møte aktiviteten vært bra med 6 møter og
entusiastisk drivkraft av lederen, Rolf Hermansen fra RAN som
har tatt fatt i flere saker.MB har vært representert av Stein Olav
Drange, i tillegg til undertegnede.
Styret har først og fremst arbeidet med:

Utdanning

Det ble registrert et stort etterslep på utdanningssiden. Styret har
derfor lagt vekt på å utnytte tilbudene fra NSF, blant annet
Norsteam-kursene, og å lage opplegg for 2011.

Foreløpig er følgende planlagt:
12. - 19. januar
Regattaarrangør 1
22. - 23. januar
Trener 1, teoretisk innføring
26. januar og 9. februar Dommer 1
19.- 20. februar
Trener 1, praktisk del
23. februar
Rollespill om protestbehandling,
9. mars
Regattaprogrammet Sailwave
1. og 6. mars
ISAF førstehjelpskurs kategori 0 – 2
april, dato ikke fastlagt Sikkerhetskurs kategori II

Kretsens kjerneoppgaver

Lederne for Tur- og havseilerutvalget og Jollegruppen har
sammen med utvalgene, utarbeidet forslag til terminlister
Styret har også behandlet forslag til retningslinjer for Hordacup
for Joller og Tur- og Havseilere, og KM for Tur- og Havseilere.
Styret la fram forslag om endringer av reglene for Hordacup og
KM for Tur- og Havseilere.

Tur og Hav

Hordacup deles opp i en vinter- og en sommercup.
I hovedsak er antall regattaer som inngår i Hordacup redusert for
å stimulere til en større deltakelse.
Vintercupen får da 4 seilaser (desember til mars) hvorav 3 er
tellende (kan stryke inntil 1 regatta).
Egen premiering.
Sommercupen (Hordacupen) reduseres til kun 8 regattaer hvorav 5
er tellende.
Trimseilasen trekkes ut av HC.
Kun en seilas per seilforening er med i HC.
Stord Rundt og Sunnhordland Race kan ikke begge inngå i HC da
de er samme helg og da vil gi dobbel uttelling. Seilasene fra april
til oktober inngår

Poengberegningen går over til et vanlig lavpoengsystem, hvor bl.a
DNC og DNS vil være relatert til antall båter i hele serien i aktuell
klasse, men DNF vil være knyttet til antall båter som deltok den
aktuelle regattaen. Mer om dette kommer på HSK sine
hjemmesider.
Ny webside (igjen!)
KM er delt opp på 2 ulike regattaer, med 1.e dag ved RAN sin
Websiden er blitt den viktigste kommunikasjonskanalen både ”Sumarregatta”
4. juni.
ovenfor medlemmer og andre seilinteresserte. Det er derfor viktig
å holde hjemmeside a jour.
Dag 2 i KM blir på lørdagen på Askeladden, 3. sep.
Styret har i løpet av året fått utviklet ny webside, som er enklere å
betjene, der alle foreninger har tilgang til å legge inn nyheter selv.
Jolle
Den bygger på samme mal som RAN sine sider.
Her er også antall regattaer i Hordacup redusert, slik at alle aktive
Dette vil lette arbeidet for web-ansvarlig i HSK, men fremfor alt foreninger har hver sin HC, og den som har KM har det som ”sin
bli mye mer levende og hyppigere oppdateringer.
HC”.
Den nye leverandøren av web-tjenesten har en betydelig KM vil arrangeres av HJS i år, 27-28. aug.
rimeligere løsning enn den gamle.
Poengberegningen er endret noe, men følger fortsatt
lavpoengsystemet, men med den forskjellen at DNS, DNC og DNF
vil alle være knyttet opp mot antall båter i den aktuelle regattaen,
Idrettspolitikk
Det er tatt ulike initiativ til å sikre vannspeilet for seilaktiviteter, og ikke hele serien.
blant annet ovenfor Hordaland Fylkeskommune
Nærmere informasjon om tid, sted og kursavgift er lagt ut på
nettsiden: www.hordaland-seilkrets.no

Kretsens arbeidsoppgaver

Rolf Hermansen har deltatt i NSF sin Ad hoc-komite, som har
utredet tiltak for å forbedre kretsleddet i seilforbudet.
Her er det en del spennende tanker om å føre ressursene ut til
kretsene.

Peter Elvingdal
Nestleder MB / Leder Jolleutvalget i HSK
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Nytt fra regattautvalget
Sesongen 2011 er under planlegging.
Regattakomiteen ble på årsmøtet 2010 utvidet med flere
medlemmer. Aktiviteten har de siste årene vert stor, og det ser ut
for at nivået vil holde seg høyt også i kommende sesong.
Ved å dele på oppgavemengden, vil flere få innsikt i, og erfaring
med å drive regattaarrangement. Laget kan dermed lettere ta på
seg store og tidkrevende arrangement.
Seilerne forventer at alt er på stell når de kommer for å delta.
Komiteens sammensetning finnes annet sted i bladet.
Oppgavene våre er å drive regattaarbeid. Det være seg alt fra å
lage seilingsbestemmelser, utforme invitasjoner, ta mot
påmeldinger og stå for selve konkurransen på sjøen. Legge ut
banemerker i fjorden, og ta disse opp igjen etter endt seilas. Stå
for resultatlister og lage pokaloversikter. For at alt dette skal virke
må det også mye teknisk arbeid til. Alt materiellet, bøyer, kanner,
flagg og flaggstenger, ile-steiner og tauverk må på forhånd være
kontrollert og reparert.
Regattainformasjon vil etter hvert fines på internett under:
www.mildebatlag.org. Klikk på Regattaer i menyen på høyre
side, eller se på Terminliste fra HSK for å få en fullstendig
oversikt for hele Hodraland.
Regattakomiteen står for å drive arrangementene, men trenger
hjelp fra medlemmene til å gjennomføre alt. Husk at du som
båteier med plass i vårt havneanlegg kan utføre din pliktdugnad på sjøen, med eller uten båt. Det trengs alltid en
hjelpende hånd. Sett deg opp på dugnadslisten når du søker om
båtplass.
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Så til seilerne spesielt:

Har båten din gyldig LYS – bevis for 2011?
Ikke? Du bør ordne dette før du stiller til start i kappseilas. Uten
gyldig bevis blir du plassert i turklasse, eller i verste fall disket.
På hjemmesiden til NOR LYS, www.norlys.no finner du det du
trenger for å ordne de nødvendige formaliteter.
Internettsiden, www.seiling.org - Norsk seilweb – er
kommunikasjonssiden mot NOR LYS og lyssystemet i Norge.

Måling av båt og seil:

LYS – målere kan kontaktes for måling av seil og båt om dette
trengs:
Jan Henrik Nordeide (RAN)
93232612
Hermod A. Opstveit (Os)
91010652
Helge Askvik
(Askøy)
56149506
GOD SEILAS!

Regattaer 2011

REGATTAPASS UTGÅR! Ordningen med regattapass vil ikke bli videreført i 2011.
MILDESKVETTEN
Korsfjorden

KORSFJORDTRIMMEN

Tur/hav + Knarr

Arr.: Os Seilforening og Milde Båtlag
Tur/hav
Serieseilas:

MB Jollen
Fanafjorden

BERGEN CUP SNIPE
Korsfjorden/Fanafjorden

SOMMERREGATTA
Korsfjorden/Fanafjorden

Lø. 14. mai - kl. 12.00.

Tirsdager - kl. 18:30 - Blia: 10/5, 24/5, 7/6, 21/6, 9/8, 23/8, 6/9

Joller

Lø. 4. juni - kl. 11.00

Snipe

Lø. 4. - sø. 5. juni - kl. 11.00

Kjølbåter
Oselvar, Knarr

Lø. 4. - sø. 5. juni - kl. 11.00

ASKELADDEN med innlagt 2. dag av KM T/H
En eventyrseilas på Bjørnefjorden
Arr.: Os Seilforening og Milde Båtlag
Tur/hav

KLUBBMESTERSKAP
Fanafjorden

Joller, Oselvar

Tur/Hav
________________________________________

Lø. 3. sept. - kl. 12.00 - Blia, KM T/H
Sø. 4. sept. - kl. 11.00 - Godøysund
Lø. 24. sept. kl. 11.00: Joller
Lø. 24. sept. kl. 14.30: Oselvar
Sø. 25. sept. - kl. 12.00

Lokale MB serier:

Mildetrimmen
Fanafjorden/Korsfjorden
Snipe Trimmen
Fanafjorden

Tur/hav

Tirsdager - kl. 18.30: 3/5, 31/5, 14/6, 28/6, 16/8, 30/8, 13/9

Snipe

Mandager - kl. 18.30 r

NB! Nærmere informasjon med hensyn på aktuell ukedag og aktuelle datoer for Snipe-trimmen vil bli kunngjort her senere. Følg med.

Oselvar Trimmen
Fanafjorden

Oselvar

Mandager - kl. 18.30

NB! Nærmere informasjon med hensyn på aktuell ukedag og aktuelle datoer for Oselvar-trimmen vil bli kunngjort her senere. Følg med.
Påmelding på http://www.mildebatlag.org/paamelding eller send oss epost: regatta@mildebatlag.org
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Terminliste
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Terminliste
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Nytt fra treningsutvalget
KURS I SEILING FOR NYBEGYNNERE OG VIDEREKOMNE
Milde Båtlag inviterer til kurs i seiling. Kurset passer for deg som ikke har seilt før, og som gjerne vil lære å seile. Vi har gode og
erfarne instruktører som har lang seilererfaring og som vektlegger kunnskap, sikkerhet og moro på sjøen! Eneste krav er at du er minst
8 år og at du kan svømme. Båtlaget har egne båter som kan lånes.
Samme kveld starter også sesongen for dem som har seilt før. Det blir litt repetisjon, men fra og med mandagen etter er vi på sjøen.
Kurset starter mandag 4. april kl. 17:30 i Mildenøstet. Påfølgende helg (9. og 10. april) blir det praktisk trening og deretter hver mandag
frem til sommerferien med oppstart igjen 22. august.
Kontakt Arvid Jørgensen på tlf. 934 62406, eller på arvid@fotojorgen.no så snart som mulig, og seinest 1. april.

Med hilsen
Idrettsforeningen Milde Båtlag
Treningsutvalget

TEMAKVELDER
Treningsutvalget har planlagt to temakvelder denne våren:
21. mars kl 18:30, Regelkveld for alle båttyper, repetisjon og nye regler. Kursholder: Erling Nesse, erln@statoil.com
28. mars kl 18:30, Trimming av joller. Kursholder Jan Malmin Hansen, jan-malmin.hansen@akersolutions.com
Vi oppfordrer alle interesserte til å møte. Her er duket for interessante diskusjoner og mye ny kunnskap.

FEVA-SEILING

Milde Båtlag eier 5 FEVA-joller som er helt nye. Tidligere har vi ikke hatt matching for disse, men nå har både Askøy Seilforening og
Åsane investert i nye båter. FEVA-jollen er en satsningsbåt fra Norges Seilforbund for rekruttering til 2-mannsbåter. Den er rask og
byr på gode utfordringer for barn/unge som har seilt litt før.
19. – 20. mars blir det FEVA-samling på Askøy med overnatting for de som ønsker det. Vi satser på minst to båter, og ber interesserte
melde seg til Arvid Jørgensen på tlf. 934 62406, eller på arvid@fotojorgen.no så snart som mulig, og seinest innen 1. mars.
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Nytt fra havneutvalget
SØKNADSFRIST BÅTPLASS 25. FEBRUAR

Våren nærmer seg og det er tid for å begynne å planelegge
sesongen. Vi fortsetter suksessen fra i fjor høst med kun
elektroniske søknader. Dette betyr at dere må søke om båtplass på
MB sin web-side. Fristen er satt til fredag 25. Februar.

Jeg synes at vi sammen gjorde en fantastisk flott dugnadsinnsats
ifm. bytting av 200-kaien i fjor høst. Utrolig mye positiv energi fra
medlemmene. Dette gjør meg trygg på at også bytting av Vågeelv
kaien skal gå fint.

FORTØYNING

Det er en sak som desverre må repeteres. Fremdeles er det noen
Grunnet sen Påske og tidspunkt for flo er båtusettet ganske tidlig i som ikke fortøyer båtene sine skikkelig og setter vårt kaianlegg
år, allerede lørdag 2. April. Dette betyr at båtutsettet er før påske, under større belastning enn nødvendig. Alle store båter skal
slik at det i år ikke er mulig å gjøre båtpussen i påsken. På dagen fortøyes stramt med rykkdempere. Dette for å unngå at båten kan
for båtutsettet må alle som har båt på land stille og være klare fra opparbeide seg stort moment / fart inne i båsen med tilhørende
kl. 09:00. Vi er avhengige av å være effektive siden floen inntreffer kraftig rykk. Ved RAN på Sotra var det en båt som slet seg og det
allerede kl. 10:00 og mange store båter må ut de første timene. ønsker vi ikke skal skje i vår havn. Også om sommeren risikerer
Alle er pliktige å være med med å hjelpe til, intil alle båtene er vi å få perioder med skikkelig drittvær! 2 springer og 4 trosser /
brester der alle har rykkdempere er et minimum. TRIA på Askøy
kommet på sjø.
selger skikkelige rykkdempere, Biltema sine er penger ut av
vinduet da de bare varer 1 sesong.

BÅTUTSETT 2. APRIL

DUGNAD 19. og 20. MARS

Før vi kommer til båtutsett skal det utføres dugnad. Her skal bl.a.
båsene på alle kaiene justeres i henhold til plassfordelingen. Vi må Jeg minner også om at båteiere har ansvar for ettersyn av egen
også ferdigstille nye 200-kaien. Det som gjenstår er å feste utligger og kai ved egen båt. Båteier har også plikt til å varsle hvis
landgang i land, montere 3 stk strømsøyler og 2 stk vannposter, alvorlig feil / slitasje oppdages andre steder ved anlegget.
og flytte kjettingfeste i lengderetning 6 meter inn for å få større
fri dybde på utsiden av kaien.

FLYTTING TIL SOMMERPLASS 18.MARS

For å kunne utføre båsjusteringen den 19. mars må alle som ligger
på sjøen denne vinteren flytte til sommerplass så snart denne er
tildelt og senest fredag 18. mars.

DUGNADER

Denne sesongen blir hovedoppgaven for Havn å oppruste gammel
200-kai til å kunne overta jobben etter dagens Vågeelv kai (400kai). 200-kaien skal løftes opp på land etter at båtene er satt på sjø
den 2. April. Deretter må vi bytte det som trengs av
flyteelementer, festebånd og toppbord på kaiene og utriggerne
gjennom sommeren, slik at det er klar til å bli sjøsatt ved
båtopptak til høsten.

LAGRING AV JOLLER OG LAGERHYLLE I
KOMMUNENØSTET

Vi fortsetter praksisen med at det må søkes om plass til jolle og
lagerhylle i Kommunenøstet. Jeg minner om at hyllene må merkes
med navn samt at det meldes tilbake til meg hvilken av hyllene du
har tatt. De er alle nummerert. Det koster henholdsvis 500,-kr per
år.

ANNET

Medlemmene oppfordres til å melde inn oppgaver som kan løses
på dugnad på emailadresse: nost-havn@mildebatlag.org. Da vi er
sikker på at det finnes mange gode ideer på hva som kan gjøres
for at vårt anlegg skal bli enda bedre.
Hilsen
Vidar Åsvang
Leder Havneutvalget

Meld adresseendring på nettet

Du kan nå melde adresseendring på Milde Båtlags hjemmesider. Gå inn på http://mildebatlag.org/medlem/ og kontroller
at opplysningene vi har om deg stemmer. Legg gjerne også inn epostadressen din her, så hjelper du til med å redusere
portoutgiftene til Milde Båtlag, og du sparer miljøet.
Redaksjonen
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Nytt fra nøsteutvalget

På årsmøtet for 2010, ble det besluttet at komiteen for realisering
av nytt nøst skulle jobbe videre med en målsetning som innebærer
at vi får realisert dette basert på de eksisterende tegninger. Det ble
gitt støtte til at komiteen skulle jobbe frem en søknad der det
dispenseres fra rammene for eksisterende reguleringsplan.
Årsmøtet stilte seg også positivt til å dekke de kostnader knyttet
til prosessen som Milde Båtlag vil påføres her. Dette vil være
kostnader som påløper uavhengig av utfallet av søknadsprosessen.
Alternativet med å lage et nytt nøst utelukkende som
lagringsplass for joller og båter og med ombygging av
eksisterende nøst til å inneholde garderober, ble dermed frafalt.
Etter årsmøtet ble utvalgets formann gjort kjent med at det var en
reguleringsplan ut på høring i forbindelse med Herøen
(friluftsområde sør for Mildevågen) og at Milde Båtlag til en viss
grad blir berørt av denne (parkeringsplassen). Det ble i den
forbindelse forfattet et brev til Bergen Kommune ved
planavdelingen, der det ble informert om våre byggeplaner. Det
ble i brevet argumentert for nødvendigheten av en godkjenning
med tanke på en oppgradering av vårt anlegg i en mer idrettslig
retning, til glede for allmennheten. Brevet ble sendt 3.12. og vi
venter i skrivende stund fremdeles på en respons på dette.
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Ellers er det fra Nøstutvalget planlagt foreløpig tre
hovedaktiviteter i løpet av første halvår
•
Diverse snekkerarbeid på kommunenøstet.
•
Vasking og maling av kommunenøstet pluss diverse
maling av MB-nøstet.
•
Justering av containerplassering.
I tillegg kommer det vanlige med tilsyn av ribbene, rydding på
området og festing av skifer etter vintersesongen.
Dugnadene knyttet til spesielt malingsarbeidet, vil bli annonsert
kort tid i forveien med jobbing på ettermiddager avhengig av
værforhold. Vi håper på velvillighet fra medlemmene i denne
sammenheng.
Ellers oppfordres medlemmene til å ta kontakt på
lhtveit@broadpark.no dersom det er saker knyttet til nøstene som
Nøstutvalget bør informeres om.
Vennlig hilsen
Lars Henrik Tveit
Leder Nøsteutvalget

Ny sesong, nye muligheter!

Jeg har nå vært heltidsseiler i ca. et halvt år, og dagene er stort
sett fylte med trening og jobbing.
Så langt har dette vært en kald vinter og for at det norske Laser
Radiallaget skal holde tritt med resten av verden, har vi valgt å
legge vintertreningen til Mallorca. Det høres kanskje litt
eksklusivt ut å trene på Mallorca, men det gjør at vi kan fokusere
på seilingen og ikke på å holde varmen når vi trener. I løpet av
de tre ukenen vi var der i desember, klarte jeg å knekke noen
koder i mellom-/hardvindseiling og jeg følte at jeg hadde stor
framgang. Vi skal ha 2 samlinger til på Mallorca i løpet av
vinteren, og den siste samlingen avsluttes med en verdenscup.
Når jeg sitter og skriver dette innlegget seiler resten av det
norske laget en verdenscup i Miami, som jeg dessverre ikke
kunne være med, på pga. at det ble for dyrt. Å delta på denne
regattaen ville kostet meg ca. kr. 20 000,- inkl. leie av båt, flybil.,
overnatting, mat, m.m. Da måtte jeg valgt bort noen andre
regatter hvis jeg skulle delta i Miami. Økonomi er en viktig del
av hverdagen min, for at jeg skal kunne seile på det nivået jeg
ønsker. Støtteordningen fra NSF er minimal, pga. at forbundet
har lite penger å bruke på toppidrett. Jeg har søkt på div.
stipender, men har dessverre ikke fått noen hittil. Jeg har derfor
brukt en del tid i vinter på å finne sponsorer. Som forventet er
det ikke så mange bedrifter som er interessert i å sponse en
seiler. De fleste bedriftene velger å støtte lagidretter, så vi som
driver med individuelle idretter må stort sett klare oss selv.
Jeg har fått napp et par steder, men det ikke altid NSF godkjenner
en sponsor/samarbeidspartner når man er med på et av lagene til
seilforbundet. Dette fikk jeg nylig erfare da jeg hadde funnet en
sponsor innen bekledning. Da jeg kontaktet NSF for å høre om
dette var en avtale jeg kunne inngå, fikk jeg beskjed om at
avtalen ville være i strid med sponsoravtalen som seilforbundet
har med HH. Ingen i NSF har informert meg om at
sponsoravtalen med HH krever noe av oss som er på
Toppseillaget!

GRASROTANDEL 2011
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
tilsvarende 5 prosent* av ALT du spiller for i 2011. Du kan
tilknytte Milde Båtlag hos kommisjonæren, via grasrotandelen.no
eller på norsk tipping mobilspill!

Jeg er nå ferdig med å planlegge det meste av vårens aktiviteter,
og ser på kalenderen at det er ikke mye jeg kommer til å være
hjemme i Bergen. Den 10. februar setter jeg kursen mot
Mallorca, hvor jeg skal trene i 3 uker. Etter det er det rett på
samling på Toppidrettsenteret i Oslo i fire dager, før jeg igjen
setter kursen mot Mallorca 13. mars.
Regattasesongen starter for fullt i april med Princess Sophias cup
(verdenscup) som sesongåpning. Etter det skal jeg seile en
verdenscup i Hyeres, før jeg skal delta i en regatta i Gøteborg. I
mai skal jeg seile Norgescup i Moss og på Hankø. Regattaen i
Gøteborg og de to Norgescupene er uttaksregattaer for EM i
Finland, som er et av sesongens store mål. I juni setter jeg kursen
mot Weymouth for en ny verdenscup. Plasseringene i
verdenscupene er avgjørende om jeg får seile prøve-OL og/eller
ISAF-VM i Parth (Australia) i desember, hvor
nasjonskvalifiseringen til OL skal foregå.
Å sikre Norge en plass i OL er radialjentenes store mål denne
sesongen, og vi jobber derfor som et lag for å klare målet. Det er
kun to seilere som får seile ISAF-VM, men jeg skal være med å
kjempe om en av disse plassene. Kanskje er det en seiler fra
Milde Båtlag som sikrer Norge OL-plass i London i 2012!
Natcha Uthaug
www.sailnatcha.com

Slik gjør du det:
- Hos kommisjonæren (oppgi navn på foreningen - ta med
bladet!)
- Send SMS med "GRASROTANDELEN 985399875" til 2020
(tjenesten er gratis)
- Via grasrotandelen.no
- Norsk Tipping mobilspill
- Multix spillterminal
- Nå har vi lagt strekkode for MB på baksiden av bladet som du
kan bruke!
Les mer på www.grasrotandelen.no
*) For Multix genereres halvparten av overskuddet til
Grasrotandelen. Grasrotandelen beregnes ikke for Extra og Flax
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Frisk seilas under langbaneseilas på Mildetrimmen ut til Blia. Foto: Nils M. Haldorsen
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