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Hei al le sammen!

Det nærmer seg høst og sesongen er på hell , været ble vel
hel ler ikke i år så bra som vi hadde ønsket. Håper at du fikk
kost deg på sjøen all ikevel, langt unna stress og jag.

Det har vært stor aktivitet i klubben i år, både på dugnader og
regatta. Spesielt imponerende var arrangementene 4. juni
hvor MB Jollen, Snipe Cup og Sommerregattaen for Knarr og
Oselvar ble gjennomført samtidig! Det var ganske utrol ig å se
en feva, en oselver og en optimist runde vendingsmerket
etter hverandre! Det er også kjekt å se at deltakelsen på
Tur&Hav sine regattaer er økende også blant medlemmer.

En stor takk ti l de som sti lte opp på Sommermarkedet for
Milde og Hjel lestad Grendalag. Det så ut ti l at ungene som
prøvde jol lene koste seg. En av dem var ute i jol len 3 ganger!

I 2009 ble det vedtatt på generalforsamlingen at vi skul le
skifte navn ti l Idrettslaget Milde Båtlag for å understreke at
det er det vi primært er; et idrettslag. Dessverre ti l lot ikke
Idrettsforbundet at vi brukte Idrettslag i forkant av navnet vårt,
sl ik at vi måtte gå ti lbake ti l å hete Milde Båtlag. Vi er ikke
mindre et idrettslag for det.

Sportsplanen for 201 2 – 201 6 er endelig godkjent i styret.
Den tar for seg både det sportsl ige så vel som de
bygningsmessige. Planen vil være viktig i vårt videre arbeid
med satsingen på et aktivt seilermil jø i årene framover. Men
en plan i seg selv gjør ingen forandring, dersom ikke alle tar
aktivt del i arbeidet og jobber for å få gjennomført denne, vi l
vi ikke lykkes.

Planen ligger ute på vår hjemmeside og jeg oppfordrer al le ti l
å lese den nøye og være med å få den oppfylt.

Vi har i våres også jobbet mye med å få opp interessen for
jol lemil jøet og har jobbet med forskjel l ige løsninger for å få
det ti l ; bla. arrangerte vi samling/skole for Feva’er hvor al le i
bergensregionen var invitert. Vi sti l te med båter, mat og
funksjonærer . Natcha som trener torsdag før MB jol len og
NSF sti lte med rikstrener under regattaen lørdag samt trening
igjen søndag. Takk ti l al le som sti lte opp på kort varsel.

Nøsteutvalget har jobbet med planene for nytt nøst og
søknad er avsendt ti l kommunen. Vi venter i spenning!

Husk også på at selv om det er sensommer og høsten
nærmer seg, vi l det være mulighet for mange fine turer på
fjorden og ikke minst flere regattaer utover høsten.

Husk Klubbmesterskapet som vil bl i avholdt 24. og 25.
september, hvor jeg oppfordrer flest mulig ti l å delta!

Har du ikke båt, men ønsker å seile; har vi flere Feva’er og
oselvere som trenger mannskap på lørdag, samme gjelder
Tur & Hav på søndag. For de som ikke ønsker å seile selv vi l
vi kunne arrangere plass i ”følgebåter” sl ik at ”al le” kan få se
regattaen ute på fjorden.

Ta kontakt med regattakomiteen så får vi det ti l !

Dag Ketil Fredheim

Leder

Sommerregatta på Milde. Foto: Dag Olav Drange
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Innkall ing årsmøte
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Vi kom i gang med sesongen som planlagt. ” Mildetrimmen”
startet alt 3. mai. Det var god å være på sjøen igjen.
Deltagelsen ti l disse tirsdagskveldene ser ut ti l å være
ganske stabil . Det kunne likevel vært hyggelig om flere vil le
delta og oppleve det gode mil jøet som er på fjorden. Vi tar
selvsagt seil ingen alvorl ig. Opplegget tar sikte på å ligge så
tett opp ti l regatta som mulig, med trening både for
banemannskaper og seilere, men det er tross alt bare
trening. Dette at det” konkurreres” er bare med på å sette en
ekstra spiss på en hyggelig kveldsstund.

For de som har et ønske om å være enda mer aktive enn
bare på klubbnivå, er vårt gode sammarbeid med Os
Seilforening på Korsfjorden å anbefale. Annen hver tirsdag
møtes vi ti l dyst ved “Blia”. Det seiles baneseilas i to klasser.
Deltagerantal let på disse kveldene ligger jevnt på 1 5 - 20
båter. Her får en prøvd seg på alt fra vindsti l le ti l l i ten kul ing.
Vind og strøm kan også være utfordrende her ute, men folk
sti l ler opp og mener at tirsdagskvelden da skal det seiles.

Bare en regattakveld er bl itt avlyst i sommer grunnet
ruskevær med mye vind og grov sjø. Det gledelige i årets
seilaser er at båter fra både” Hjel lestad” og” Bergens
Seilforening” er kommet med i seilasene.

Endelige resultatl ister for begge disse arrangementene vil
først forel igge når sesongen er over da dette er serieseilaser.

Sommerregatta, MB jol len og Bergen Cup Snipe ble et stort
arrangement da alt gikk samme helgen. Tre banesystem var i
drift på samme tid, på ul ike områder i fjorden. Dette satte
store krav ti l både personell og materiel l . Mange personer
brukte to fine dager på sjøen for å få dette ti l å gå opp. Noen
tok dugnaden sin fra båtene, og kunne glede seg over å få
være på sjøen samtidig.

Vi kom fra det hele uten noen store uhell . Selvsagt havner
noen i vannet, men når sikringstjenesten fungerer er ikke
dette noe stort problem. At vi har sommerregatta så tidl ig på
året som først i juni er uvanlig. Det er bl itt sl ik at det er umulig
å finne helger nok ti l al le ti lstel l inger som ønskes
gjennomført i fylket vårt. Det var vår lodd å få denne tidl ige
helgen i Juni denne gangen I al le fal l , en stor takk ti l al le som
gjorde det mulig å gjennomføre dette arrangementet.

Når dette leses ev vi alt godt inne i høstsesongen. NM for
oserlvar er gjennomført i Austevoll . Minimumstal let på båter
for å få et godkjent arrangement var akkurat. Det er trist at
båtlaget har de tre fine sprisei lbåtene liggende for gratis
utlån, ubrukt ! De var heller ikke med i konkurransene i
Austevoll under NM.

For Tur og Hav er det “ Askeladden” som skal seiles 3-4
september. Det bl ir et tradisjonelt arrangement med seilas på
faste merker i Korsfjord/Bjørnefjord over to dager, med
overnatting på Våge i Tysnes. MB står for det tekniske
arrangementet.

I dagene 1 9 -20. august var laget ansvarl ig for
“Interskandinavisk SAS mesterskap” i Express båter. Det kom
seilere fra Danmark, Sverige og Norge, og arrangementet
var en stor suksess! Det er hyggelig at MB spørres om å stå
for sl ike ti lstel l inger, og at lagets renome og kunnskaper
vurderes ti l et nivå der vi er i stand ti l å ta på oss noe slikt.

El lers oppfordres seilerne ti l å følge med på terminl isten for
alt som skjer i fylket vårt. For båtlagets del er neste store
samling klubbmesterskapet. Invitasjon og informasjon er alt
på nettet

beste hilsen Dag Olav Drange

dodrange@gmail .com

Nytt fra regattautvalget

NM OSELVAR 2011
Austevoll Seilforening 1 3. og 1 4. august

Milde Båtlag tok GULL !! !
Samt en 1 /3 sølv og en 1 /3 bronse.

Mildebåten ”Terna” med Nils-Ove Nipen, Ove Nipen og Harald Nipen, tok gul lmedalje i NM Oselvar 2011 , som ble avholdt i
Austevoll i helgen 1 3. og 1 4. august. Det ble også 1 /3 sølvmedalje og 1 /3 bronsemedalje ti l Milde Båtlag ved Milde-seilerne
Jan M. Hansen og Kristian Holst, som seilte mannskap ombord i h.h.v. ”Berserk” (Tysnes) og ”Hyggen” (Austevoll).

Med 20 startende oselvere i løpet av 2 dager og 6 seilaser kunne det kåres en gyldig norgesmester i Oselvarklassen. “Terna”
vant suverent med plasseringene 1 , 1 , 1 , (4), 1 og 2. Fjerdeplassen i 4. sei las kunne strykes, sl ik at “Terna” ti l slutt sto igjen
med 3.0 poeng som tellende sammenlagt poengsum. Dermed var gul lmedaljene sikret etter sol id seil ing i frisk bris fra SSØ på
Hundvåkosen lørdag, hvor båten l ike godt vant al le de 3 avviklede seilasene. Søndagens 3 seilaser ble også seilt i
Hundvåkosen, men nå hadde vinden spaknet ti l laber bris fra SSØ. “Berserk”, sei lt av Jan Vee fra Siglarlaget Njord/Tysnes,
tok sølvmedaljene etter å ha oppnådd 3 andreplasser lørdag, samt en 1 . og en 3. plass søndag, som tel lende resultat, noe
som gav en tel lende poengsum på 1 4.7 poeng. Bronsemedaljene gikk ti l ”Hyggen”, sei lt av Andreas Martin Iversen fra
Austevoll Seilforening, som oppnådde 32.4 poeng sammenlagt. Øvrige deltakende Milde-båter oppnådde følgende
plasseringer: 1 0. plass ”Jo”, Kjel l Totland, 1 2. plass ”Stegg”, Stein Olav Drange og 1 7. plass ”Topaz”, Jan Fossberg.

Lenke ti l NM Oselvar 2011 på internett: www.mildebatlag.org/oselvarklubben/NM-Oselvar-2011 .html
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Nytt fra regattautvalgetNytt fra regattautvalgetNytt fra regattautvalget
Regatter på Milde så langt i sesongen (per 1 8. august 2011 )

For ful lstendige resultater se www.mildebatlag.org (kl ikk på
Regattaer i menyen ti l høyre).

MILDESKVETTEN
Lørdag 14. mai

"Cubaneren", "Exena" og "Mil lennium Falcon" vant sine
respektive klasser da Milde Båtlag arrangerte
Tur/Havseilerregattaen "Milde-skvetten" på Korsfjorden. De
22 deltakende båtene fikk seile et løp på 1 3.5 n.mil . Starten
gikk kl. 1 2.00 i farvannet syd for Herøy i Fanafjorden.
Første legg i løpet gikk ti l runding av bøye syd for
Børnestangen i Sund. Deretter videre ti l runding av skjæret
Blia ved Korsneset, før ferden gikk over Korsfjorden igjen ti l
runding av Kyrholmen i Austevoll . Derfra gikk seilasen
ti lbake ti l start for målgang. I lett bris, dreiende fra SV ti l
VNV, tok det sin tid, men i det fine været, med sol det meste
av tiden, ble det l ikevel en fin seilas.

Første båt i mål ble NOR 8620 “Cubaneren”, Wasa 55, seilt
av Karl Otto Book og Ruth Stavrum, Åsgårdsstrand/BS, i
duoblehanded klassen. De seilte løpet på knappe tre og en
halv time. Beste båt over al l på korrigert tid ble expressen
NOR 1 92 “Exena”, sei lt av Carl Olav Wickmann, BS, som
dermed fikk napp i Bl iapokalen av 2001 blant båter med
spinnaker. Siste båt i mål ful lførte kl. 1 6.31 .

Klassevinnere ble:

LYS uten spinnaker: NOR 1 274 ”Mil lennium Falcon”, Nils-
Ove Nipen, Milde Båtlag, korr. tid 4.27.23.

LYS med spinnaker: NOR 1 92 “Exena”, Carl Olav Wickman,
Bergens Seilforening, korr. tid 4.1 9.00.

LYS Doublehanded: NOR 8620 ”Cubaneren”, Karl Otto
Book, Åsgårdstrand Sf./Bergens Sf. , korr. tid 4.23.23.

Regattasjef: Stein Olav Drange, assistert av Rune Søreide,
GunnarMilde og Karsten Oma.

MB-JOLLEN

Lørdag 4. juni

I flott vær med sol og nordl ig laber ti l frisk bris fikk de 25
jol lene, som sti lte ti l start i MB-jol len, tre fine seilaser på
Fanafjorden i farvannet mellom Breiviken og Milde.

Klassevinnere ble:

Laser Radial: Natcha Uthaug, Milde Båtlag.

Laser Standard: Peter Thomas Hansen, Askøy Sf.

Europa: Karl Emil Schjøtt Staubo, Bergens Sf.

Optimist A: Alexander Dahl Høgheim, RAN Seilforening

Optimist B: Even Haugland, RAN Seilforening.

Zoom8: David Westervik, RAN Seilforening

RS Feva: Cassandra Elvingdal, Peter Elvingdal, MB.

Kort tid før start i Optimist. Foto: Dag Olav Drange.

Banesjef: Kjell Totland, assistert av Jan Christopersen, Eli
Øyjordsbakken, Dag Olav Drange og Berit Rasmussen.

MB Sommerregatta 2011 for Knarr. Foto: Dag Olav Drange
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BERGEN CUP SNIPE 2011

Lørdag 4. og søndag 5. juni

1 5 sniper sti lte ti l start da Milde Båtlag avviklet Bergen Cup
Snipe 2011 i ytre Fanafjorden syd av Bjelkarøyosen. Siden
regattaen var tel lende som kvalifiseringsregatta ti l VM Snipe
for de norske snipeseilerne, kom det deltakere fra
Hordaland, Rogaland, Akershus og Vestfold. I den fine
vinden fra NV ble det seilt 4 seilaser hver dag. Brødrene
Jostein og Asbjørn Grødem fra Åsgårdsstrand vant 6 av
seilasene og ble dermed klare vinnere av Bergen Cup Snipe
2011 . Ulrik Sandvig og Tanya Ferner Heglund fra Bærum tok
2. plass, mens Rune Kartveit og Randi Stray fra Stavanger
tok 3. plass sammenlagt.

De deltakende Milde-båtene oppnådde følgende
plasseringer: 11. plass, Jan M. Hansen, 12. plass Erling
Nesse.

Fra Bergen Cup Snipe 2011 . Snipene sjekker startlinjen
før start i en av søndagens seilaser. Foto: Dag Olav
Drange

Banesjef: Bjørn Rasmussen, assistert av Rune Søreide.

SOMMERREGATTA

Lørdag 4. og søndag 5. juni

I årets sommerregatta deltok det 8 knarrer og 6 oselvere.
Lørdag seilte oselverne 3 baneseilaser på MB-jol le banen
inne i Fanafjorden, mens knarrene seilte en seilas på faste
merker med start og innkomst ved Mildeskjæret. Knarrenes
“Marathon”-seilas på 1 7.5 n.mil gikk bl.a. to ganger sydover
ti l Kyrholmen i Austevoll .

Søndag seilte både knarrer og oselvere en seilas på faste
merker med start og innkomst ved Mildeskjæret. Knarrene
fikk løp ti l Kyrholmen og ti l merke ved Lerøy-Buarøy, hvor
seilasen ble avkortet (8.7 n.mil). Oselverne fikk et løp på 5.5
n.mil inne i Fanafjorden.

Klassevinnere ble:

Knarr: ON 1 50 ”Kari”, Tor Helge Valen, BS.

Oselvar Sprisei l : 20 ”Terna”, Nils-Ove Nipen, MB.

Oselvar Bermudarigg: L36 ”Pjal le”, Kjel l Milde, MB.

Banesjef for seilasene fra Mildeskjæret: Berit Rasmussen.

MB Sommerregatta 2011 Oselvar. Foto: Dag Olav Drange

Bergen Cup Snipe 2011 . Foto: Dag Olav Drange
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Nytt fra treningsutvalgetNytt fra treningsutvalget

De yngre seilerne våre har i år fått prøvd seg i FEVA-
klassen. FEVA er en jol le som seiles av to, der de har fokk i
ti l legg ti l storseil , samt mulighet ti l gennaker. For mange av
våre nye seilere har dette vært både moro og utfordrende
for seilkunnskapene. Vi har i ti l legg arrangert seilskole for
FEVA sammen med Askøy Seilforening i forbindelse med
avvikl ing av MB-jol len.

For å gå nye veier i rekrutteringen og samtidig som et svar
på en stor respons på Markedsdagen i juni (samarbeid med
Milde -og Hjel lestad Grendalag), vi l Treningsutvalget prøve
å dra i gang et nybegynnerkurs om høsten i ti l legg ti l det
ti lbudet vi sendte ut i vår. Alle båter vi l bl i gjennomgått sl ik at
vi har så mange Optimistjol ler som mulig ti lgjengelige for
nye seilere. Som tidl igere år vil vi igjen oppfordre ti l at
foreldre med seilkunnskaper - som ønsker å engasjerer seg
for den nye generasjonen - gjør dette ved å kontakte
Treningsutvalgets leder Atle Marøen, på tlf. 90532006, el ler
mail atle.maroen@rekom.no. FEVA samling på Milde. Foto: Peter Elvingdal
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Nytt fra havneutvalget
Ny brukt Vågeelvkai

Oppgraderingsarbeidet på "gamle-200-kai" som ligger på
land innerst i vågen skal nå være godt i gang. Alle
spennbånd som holder flyteelementene skal skiftes. Dette
skal sikre at vi har en god kai lenge. Kaien vil bl i sjøsatt ved
båtopptak den 29. oktober, eventuelt tidl igere hvis mulig og
klar. Første dugnad etter båtopptak den 5 og 6 november vil
bl i brukt ti l fjerne dagens Vågeelv kai og erstatte den med
den oppgraderte "200-kaien". Dette betyr at det ikke kan
ligge noen båter ved Vågeelv kaien i vinter. For
sommersesongen 201 2 vil vi da ha justerbare båser også på
denne kaien. Styret må ta sti l l ing ti l om vi også skal legge ut
strøm ti l denne kaien. Det vi l kreve en del arbeid å
oppgradere gamle 200-kai og bytte den ut med Vågeelv
kaien denne høsten. Men basert på den gode
arbeidsinnsatsen som ble lagt ned sist høst da ny 200-kai
ble montert, er jeg trygg på at dette skal vi få fint ti l sammen.
Jeg ønsker oss alle lykke ti l med jobben og vel møtt på dug-
nad.

Havneanlegget

Anlegget vårt holder en god standard. Med to nesten nye
kaier, og en snart oppgradert kai, kan vi være stolt av det
anlegget som vi ti lbyr. Den midlertidige forlengelsen av 200-
kaien med 6 meter, vi l ikke bli nyttet sommersesongen 201 2
og vil bl i fjernet på dugnad våren 201 2.

Båtutsett til våren

Båtutsett våren 201 2 blir 21 . apri l . Dette er andre helg etter
påske, da tidspunktet for flo passet dårl ig første helg. Med
andre ord så blir det et normalt utsettingstidspunkt, og ikke
sl ik som i fjor med utsett før påske.

Båter på sjø i vinter

For de båtene som skal l igge på sjø i vinter er det meget
viktig at det fortøyes skikkelig, så både båtene og kaiene

tåler en storm eller to. Dette betyr at det skal benyttes minst
to springer og fire trosser/brester. Alle fortøyningstauene
skal være stramme, dimensjonert i forhold ti l båtvekt med
kraftige rykkdempere. Tauene skal knytes ti l
fortøyningsøyene, sjakler er ikke godtatt. Det gjøres
oppmerksom på at båtplass på sjø gjelder fra mandag 31 .
oktober ti l fredag 30.mars. Sluttdatoen må respekteres.
Helgen 31 mars-1 .apri l vi l det bl i avholdt havnedugnad, der
kaiene blir justert iht. fordel ing for sommersesongen 201 2.

Båtopptak lørdag 29. oktober

Det planlegges å ta opp alle båtene lørdag 29. oktober. Vi
har perfekt tidspunkt for flo kl. 1 3:1 5 sl ik at hele dagen kan
nyttes. Men for at vi skal lykkes er vi avhengig av at det ikke
brukes for lang tid med hver båt. Det betyr at al le må ha klar
sin oppsti l l ings krybbe / bukker på rett plass ti l rett tid. Hvis
en ikke er klar, el ler at båten tar uforholdsmessig lang tid å
plassere, vi l båten ikke bli løftet, eventuelt satt ti lbake på
sjøen, og eier må selv organisere opptak av båten ved et
senere tidspunkt for egen regning. Det vi l ikke bli akseptert
at det brukes paller (el ler bi ldekk) ti l oppsti l l ing av båten. Det
er viktig at oppsti l l ingen kan gjøres raskt og at båten står
trygt gjennom vinteren.

Søknad for vinteren

Vi fortsetter med elektronisk søknad av plass på land / sjø
på MB sin web-side. Dette betyr at hvis du ikke har ti lgang ti l
internett må du som det kjekt heter ”Ringe en venn”. Hvis
dette ikke er mulig så kan havnesjefen være behjelpel ig med
å legge inn søknaden. Vi foretrekker da heller at ringingen
gjøres tidl ig sl ik at selve ti ldel ingsprosessen kan gå raskt
som mulig. Søknadsfrisen er satt ti l fredag 23. september.

Hilsen

Vidar Åsvang

Leder Havneutvalget

Nytt fra havneutvalget

Meld adresseendring på nettet
Du kan nå melde adresseendring på Milde Båtlags hjemmesider. Gå inn på http: //mildebatlag.org/medlem/ og
kontrol ler at opplysningene vi har om deg stemmer. Legg gjerne også inn epostadressen din her, så hjelper du
ti l med å redusere portoutgiftene ti l Milde Båtlag, og du sparer mil jøet.

Redaksjonen
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Nytt fra nøsteutvalget

Nøsteutvalget annonserte i forrige nummer av
medlemsbladet hvilke aktiviteter man så for seg ila første
halvår 2011 . De viktigste aktivitetene som har vært diverse
snekkerarbeid på kommunenøstet pluss utvendig maling og
vasking av dette ble gjennomført uten spesielt store skader,
(en mann ramlet ned stigen pga sjøgang og bruk av
flytebrygge på utsiden av nøstet) takket være god innsats og
noen kvelder med et nydelig vårvær. Arbeidet avdekket
imidlertid et behov for en større renovering av ustikket i den
sørl ige gavlen av nøstet. Treverket her er i en dårl ig
forfatning og en dialog med kommunen er påkrevd for å få
utført dette arbeidet.

Vårens dugnader avdekket også at vinteren var mer hardfør
enn vi først antok og en rekke rørbrudd har vært utbedret.

I forbindelse med båtutsett fikk utvalget diverse meldinger
om at det lå mye rot og skrot igjen etter vinteropplaget. Dette
er ingen god reklame for båtlaget og det hensti l les ti l at
samtl ige som benytter parkeringsplassen i forbindelse med
vinteropplaget, rydder opp etter seg. Det gjelder krybber,
bjelker, frostveske, ol jerester, malingsbokser, plasthansker,
pal ler osv. Alt skal vekk fra plassen.

Den store ribben har en ti l dels defekt styring og det har vært
vurdert om hele båten skulle sendes på service midt i
sesongen. Dette vil le vært uheldig for regattamil jøet som da
måtte ha klart seg uten denne i noen uker. Det vi l derfor bl i
gjennomført en større overhaling av både båt og motor på
tampen av sesongen hos forhandler. Motoren på pioneren
streiket før sommeren og ny motor ble kjøpt inn som
erstatning for den forrige. Det er imidlertid problemer med å
få båten opp på plan og ny propell vi l bl i kjøpt inn for å se om
det vi l hjelpe.

Søknad om dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan med
tanke på oppsett av nytt nøst er sendt kommunen. Denne
baserer seg i stor grad på Milde Båtlag sin idrettsstrategi og
det faktum at vi pr. i dag ikke kan gi de ungdommene som
driver aktivt, hensiktsmessige og tidsriktige
garderobefasil iteter. Vi venter i spenning på respons fra
kommunen.

Saker som medlemmene ønsker behandlet i Nøsteutvalget,
kan sendes til Lars Henrik Tveit (lhtveit@broadpark.no).

Bilder fra dugnad på nøstet. Foto: Lars Henrik Tveit
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GRASROTANDEL 2011

Kanskje du er en av de mange som ikke har ti lknyttet
deg ti l noen grasrotmottaker ennå? I så fal l opfordrer vi
deg ti l å støtte Milde Båtlag ved å ti lknytte laget som
din Grasrot mottaker.

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

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

Hvis du ti lknytter Milde Båtlag i år, vi l vi motta en andel
ti lsvarende 5 prosent* av ALT du spil ler for i 2011 . Du

kan ti lknytte Milde Båtlag hos kommisjonæren, via
grasrotandelen.no eller på norsk tipping mobilspi l !

Sl ik gjør du det:

- Hos kommisjonæren (oppgi navn på foreningen - ta med
bladet!)

- Send SMS med "GRASROTANDELEN 985399875" ti l
2020 (tjenesten er gratis)

- Via grasrotandelen.no

- Norsk Tipping mobilspi l l

- Multix spil l terminal

- 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 ti l
Grasrotandelen. Grasrotandelen beregnes ikke for Extra og
Flax

Bilder fra dugnad på nøstet. Foto: Lars Henrik Tveit Korsfjordtrimmen 230811 . Foto: Geir Lasse Taranger, NOR 9823 Miramis
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Husk båtopptak 29. oktober

Husk å melde fra om adresseforandring!

Bruk http: //mildebatlag.org/medlem/

Tett i starten på Korsfjordtrimmen. Foto: Dag Olav Drange




