
Medlemsblad nr 3/201 1 20. årgang

Årsberetning 201 1

NM i Oselvar Austevoll 2011 .



Idrettslag ti lsluttet Norges Idrettsforbund
og Norges Seilforbund.

Adresse:

Milde Båtlag
Skibenesveien 1 2
5259 Hjel lestad

Org.nr: 985 399 875

Telefon: 55 99 1 5 30

E-postadresser:

styret@mildebatlag.org
mb-nost@mildebatlag.org
regatta@mildebatlag.org
mb-blad@mildebatlag.org

Internettadresse:

http: //www.mildebatlag.org

Leder:
Dag Keti l 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

Sekretær:
Inger Lise Milde
Telefon mobil : 930 1 9 930
E-post: l ise_milde@hotmail .com

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

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

2. Styremedlem:
Leder nøstutvalg
Lars Henrik Tveit
Telefon mobil : 481 42 336
E-post: lht@statoi l .com
E-post: mb-nost@mildebatlag.org

3. Styremedlem:
Leder havneutvalg
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Atle Marøen
Telefon mobil : 905 32 006
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Birte Sture
Telefon mobil : 930 58 958
E-post: birte.sture@online.no

1 . Varamedlem
Olav Henrik Vik
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2. Varamedlem:
Helge Woods
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Rolf Smedal:

Havneutvalg:
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Arne Sætevik
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Vidar Wien

Treningsutvalg:
Atle Marøen: 905 32 006
Inger Lise Milde: 55 22 87 98
Erl ing 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 1 5 34
Bjørn Rasmussen: 55 99 1 5 34
Rune Søreide: 900 41 31 2
Stein Olav Drange: 91 1 83 881
Gunnar Milde: 994 74 325
Karsten Oma: 480 78 030
Olav Vik: 91 3 49 086

Revisorer:
Erik Lie-Nielsen
Grete Milde

Repr. ti l NSF Seilting 3 rep.
Repr. ti l HSK Seilkretsting 3 rep.
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MB Medlemsblad

Redaksjonskomité:

Geir Lasse Taranger / Dag Keti l Fred-
heim

E-post:

mb-blad@mildebatlag.org

Utgivelser:

2 - 3 ganger i året + årsberetning.

Opplag: ca. 350 stk.

Trykk: Bodoni hus

Satt i Linux Libertine 1 1 pt ved hjelp av
Scribus Open Source Desktop Publish-
ing

Annonsepriser:

Helside kr. 1 000,-
Halvside kr. 500,-
Kvartside kr. 250,-
(ti l legg for farge)
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Det har vært avholdt el leve ordinære styremøter i år. I ti l legg
har de øvrige komiteer og utvalg hatt sine møter. MB har
deltatt på Hordaland Seilkrets ting, og på NSF sitt biannuale
seilkretsting, med 2 representanter på hver.

Regattamessig har 201 1 vært et aktivt år for Milde Båtlag. I
regi av Regattautvalget er det bl itt lagt ned hele 1 078 timer i
år for å planlegge, gjennomføre og styre regatta
arrangementer, 1 66 båter har deltatt i 8 regattaer arrangert
av MB eller hvor vi har vært medarrangør. I ti l legg har 1 4
båter deltatt på Mildetrimmen, 2 på Oselvartrimmen og 8 (av
totalt 39 ) båter deltok på Korsfjordtrimmen (serieseilas).

I NM i Oselvar gikk gul let ti l «Terna» fra Milde enda en gang,
samt at MB medlemmer var med i båtene som tok gull og
sølv!

Treningsutvalget har jobbet med å rekruttere flere seilere. I år
har vi kjørt to nybegynnerkurs, ett vår og ett i høst, samt
arrangert treningssamling/kurs for Feva på Vestlandet med
rikstrener fra NSF i samarbeid med Askøy. Som en del av
satsingen har utvalget i år fått ferdig en sportsplan som drar
l injene for satsingen framover.

Denne har også dannet grunnlag for søknad ti l kommunen
om avvik på gjeldene reguleringsplan, sl ik at vi kan få bygget
et tjenel ig klubblokale med garderober etc. Nøstekomiteen
har jobbet med dette forslaget i lang tid.

Dugnad har vært utført i hovedsak på Kommunenøstet i år.

Havneutvalget har jobbet med ful lføring av den nye 200 kaien
samt overhalt den gamle som etter sesongen skal bl i ”ny”
Vågeelvskai. Etter sommerferien har dessverre mange ikke
sti lt på dugnad slik at arbeidet med overhaling av kaiene har
bl itt forsinket.

Medlemsmassen høsten 2011

Medlemsmassen er i inneværende år 41 9 medlemmer.
Fordelingen på kjønn og alder er vist i tabellen under.

Vi ønsker følgende 7 nye medlemmer velkommen: Tron
Morten Krey, Endre Christophersen, Njål Gjel lestad, Geir
Kjeti l Lien, Arne Nyhammer, Arvid Eikås, Atle Kvinge.

Alderstrinn

0-9 1 0-1 9 20-29 30-39 40-49 50+ Totalt

Kvinner 3 1 2 8 6 26 34 89

Menn 5 1 8 1 2 29 88 1 78 330

Totalt 8 30 20 35 1 1 4 21 2 41 9

1 . Årsberetning 201 1

Foto: Dag Olav Drange



Jentelaget har også i år vært ti lstede på det som rører seg i
Milde Båtlag gjennom hele sesongen. Det startet med
båtutsett og vi sti l te med varm suppe og runstykker ti l al le de
som var i sving. Dette er et populært ti l tak, for det er en
sulten og kald gjeng som kommer og spiser.

I forbindelse med Mildeskvetten og Milde Båtlags stiftelse
dag arrangerte jentene bursdagsfest med premieutdel ing.
Dette er tydl igvis et helt uintresant arrangement, for de som
hadde seilt og de som skulle ha premier var ikke ti lstede,
med få unntak. Planen med denne festen var at T/H
seilerene skulle få en sosial stund sammen der man kan
diskutere dagens seilas og andre viderverdigheter, over god
mat og godt drikke.

SOMMERMARKED
Den 28 mai hadde Grendalaget sommermarked i
Mildevågen, en nydelig dag med sol og bare l ittt vind. Milde
Båtlag sti lte med strøm og vann, jentelaget sti lte med telt og
jol legruppen sti lte med optimister og feva. Det var utrol ig
mange barn som vil le prøve å seile, her har vi mange
potensiel le rekrutter. Kanskje vi skal prøve å være litt flere fra
styret med ti l neste år sl ik at vi kan reklamere litt for laget og
det vi driver med.

Sommerregattaen 4. og 5. juni var l itt av en helg. Da sti lte
jentene med kaffe, vaffler, pølser og brus. Masse mennesker
og nydelig vær, et flott arrangement.

ST. HANS feiringen i Mildevågen var det som vanlig stor
oppslutning om, kanskje flere i år enn noensinne. Salg av
kaffe og vaffler gikk unna i en fei, og leker for barn var veldig
populært. Vi tente bålet ca 1 9 30, det brant lystig, Astrid og
Lise satt brannvakt ti l kl 24, da slukket de restene og gikk
hjem, ved en seinere anledning ble bålrester og spiker ry-
ddet. Seinere på sesongen har også jentelaget vært med og
bla sti lt med boller og kaffe etter en av de siste Mildetrim-
mene i høst. Et ti l tak som ble svært godt tatt i mot av tur og
havseilerne.

Velkommen ti l Julebasar
27. november kl. 1 7 på Mildenøstet

Dersom du har gevinster ti l basaren kan
disse leveres ti l

Astrid Egeland, Mildegeilen 8b,

el ler på Mildenøstet fredag 25.1 1 .
mellom kl. 1 8.00-1 9.00.

Solgte loddbøker med oppgjør samt evt.
tomme loddbøker

leveres på på Mildenøstet fredag 25.1 1 .
kl 1 8.00

Takk for innsatsen, og velkommen ti l
basar!

Vennlig hi lsen

Jentelaget, Milde Båtlag

5

Foto: Dag Olav Drange

Jentelagets årsberetning



6

Regattautvalget
I sesongen 2011 har Milde Båtlag vært arrangør, eller medarrangør, ifølgende terminfestede regattaer:

Regatta Båttype Dato Antall båter

Mildeskvetten Tur- og hav 1 4. mai 22

MB Jollen Jol ler 4. juni 22

Bergen Cup Snipe 4.-5. juni 1 5

Sommerregatta Knarr, Oselvar 4.-5. juni 1 3

SAS Interskand Express 20. aug. 6

Askeladden Tur- og hav 3-4. sept. 29

Klubbmesterskap

Joller, Oselvar 24. sep. 1 1

Tur- og hav 25. sep. 9

Korsfjordtrimmen Tur- og hav mai-sep 39

Totalt antal l deltagende båter 1 66

I ti l legg har følgende treningsseilaser bl itt avholdt:
”Mildetrimmen” (1 4 båter) for tur- og havseilere og
”Oselvartrimmen” for oselvere (2 båter). Seilasene har for tur-
og havseilerne ble holdt på tirsdagskvelder hvor det ikke var
Korsfjordtrim, mens oselvartrimmen ble seilt på onsdagen før
NM Oselvar. Seilasene startet kl.1 8.30.

I Milde Båtlags medlemsblad nr. 2-201 1 , utgitt tidl ig i
september, finnes omtale og referat fra regattaene
”Mildeskvetten”, «MN-Jol len», «Bergen Cup Snipe» og
”Sommerregatta”. Se også www.mildebatlag.org (kl ikk på
Regattaer).

Referat fra MB’s øvrige regattaarrangement i 2011 følger
nedenfor.

Aktivitetsoversikt:

Det skal seiles i båtlaget, men noen skal også stå bak for å
få det hele ti l å virke rent arrangementsmessig. I sesongen
har det vært mange folk i aktivitet for å få ti l alt det som går
for seg på sjøen. Den tekniske staben legger ned mange
timer i noe de synes er både utfordrende og gøy. Totalt er
det lagt ned imponerende 858 timer i regatta arragement av
regattautvalget + 1 32 timer av andre frivi l l ige og 88 timer i
forbindelse med dugnadsplikt med egen båt.

Leder for regattautvalget retter en stor takk ti l al le som gjorde
det mulig å gjennomføre dette store programmet i 201 1 !

KORSFJORDTRIMMEN

Mai ti l september

Korsfjordtrimmen er en serieseilas for tur- & havseilere og
bestod i år av 6 avviklede seilaser på tirsdagskvelder fra mai
ti l september, hvor de 2 dårl igste resultatene kunne strykes i
poengsammendraget. Regattaen arrangeres 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 1 0. mai, mens siste ble seilt 6.
september. Det deltok i alt 39 båter, hvor av 8 fra MB.
Regattaen ble seilt på faste merker i Korsfjorden med start
og innkomst ved Blia.

Klassevinnere sammenlagt:
LYS t.o.m. 1 .20: ”Exena”, Carl Olav Wickmann, BS, 6.0
poeng.

LYS f.o.m. 1 .21 : ”Madcap”, Birger Bjerke, MB, 1 1 .0 poeng.

I klasse LYS t.o.m. 1 .20 ble Mildebåten «Bulle», Stein Olav
Drange, nr. 2 sammenlagt. I klasse LYS f.o.m. 1 .21 tok Milde
Båtlag dobbelt seier sammenlagt, ved båtene ”Madcap”,
Birger Bjerke, og ”Miramis”, Erik Lie-Nielsen.

Banesjef: Dag Olav Drange, assistert av Berit og Bjørn
Rasmussen og Rune Søreide.

Korsfjordtrimmen. Foto: Geir Lasse Taranger



SAS INTERSKANDINAVISK MESTERSKAP

Lørdag 20. august

SAS interskandinavisk er en vennskapsregatta mellom SAS
ansatte fra de nordiske land. Gjennomføringen av regattaen
rul lerer mellom landene, og i år var det Norges tur ti l å være
vertskap. Milde Båtlag har tidl igere arrangert for SAS, og
dette har tydelig gitt mersmak ute. Da er det spesielt
hyggelig at de andre skandinaviske land ønsker å komme
ti lbake ti l Bergen og Milde.

Resultater:

1 . Danmark 1 5.0 poeng

2. Sverige 24.0 poeng

3. Norge 25.0 poeng

Banesjef: Bjørn Rasmussen, assistert av Karsten Oma,
Rune Søreide, Dag Olav Drange, Berit Rasmussen og Kjel l
Totland.

ASKELADDEN

Tur- og havseiler regattaen ASKELADDEN ble avholdt i
helgen den 3. og 4. september med Os Seilforening og
Milde Båtlag som felles arrangør. Start kl. 1 2.05 i farvannet
øst av Blia lørdag formiddag med seilas sydover ti l Våge på
Tysnes. Søndag var det start kl. 1 1 .05 og seilas nordover
Bjørnefjorden med mål syd av Alholmen. 29 båter deltok i
regattaen.

Lørdag var det grått og overskyet vær med en sydøstl ig
laber ti l frisk bris, 5-1 0 m/s. Ved start og i den første timen
var det også regn og regntykke, som reduserte sikten, både
for seilere og arrangør. Løpet gikk fra start sydover ti l merke
ved Gulholmflu i Os, videre mot vest ti l merke i Trol lsøyosen
(Austevoll) og derfra ti l mål. Raskeste båt, ”Oseania”, sei lte
det 1 8.9 n.mil lange løpet på 2:42:20.

Søndag sto det fremdeles en fin bris fra syd da starten gikk
presis etter programmet. Det ble medvindseilas hele veien,
da angitt løp (rødt flagg) gikk direkte fra start ti l mål syd for
Alholmen, Os. I vind som varierte fra 2 ti l 6 m/s var ”Oll ie
Royal” raskeste båt, da den seilte det 6.8 n.mil lange løpet
på 1 :08:47.

Selv om det korteste løpsalternativet ble valgt, viste det seg
at det var langt nok. Vinden var meldt å skul le avta utover
dagen, noe som slo ti l . Siste båt i mål ful lførte i siste rest av
sønnavind før fjorden lå blank og innbydende for alt annet
enn kappseilas.

Klassevinnere lørdag (Vinnere av MB’s ”Bjørneseilasen”):

LYS med spinnaker t.o.m. 1 .1 5: NOR 3806 ”Godemine”,
Kåre Perry Soll ibakke, Os, 4:1 7:54.

LYS med spinnaker 1 .1 6-1 .24: NOR 8801 ”Oll ie Royal”,
Svein Andre Hol, Askøy, 3:59:55.

LYS med spinnaker f.o.m. 1 .25: NOR 1 2053 ”i lPrimo”, Tore
Lunde, Os, 3:50:35.

LYS Doublehanded: NOR 1 061 5 ”Stel la”, Terje Rønning
Eltvik, Os, 4:1 4:35.

LYS uten spinnaker: NOR 1 231 4 ”Adagio”, Bjørn Ofte, MB,
4:07:26.

Flerskrog: NOR 243 ”Oseania”, Kjeti l Eriksen, Os, 3:57:00.

Premieutdel ing for lørdagens seilas ble foretatt av Milde
Båtlag kl. 1 9.30 på Mandelhuset, Våge. .

Klassevinnere søndag:

LYS med spinnaker t.o.m. 1 .1 5: NOR 3806 ”Godemine”,
Kåre Perry Soll ibakke, Os, 1 :34:1 2.

LYS med spinnaker 1 .1 6-1 .24: NOR 8801 ”Oll ie Royal”,
Svein Andre Hol, Askøy, 1 :25:1 7.

LYS med spinnaker f.o.m. 1 .25: NOR 1 2053 ”i lPrimo”, Tore
Lunde, Os, 3.0 poeng.

LYS Doublehanded: NOR 3671 ”Lady K.”, Bjørn Eliassen,
Os, 1 :33:55.

LYS uten spinnaker: NOR 6874 ”Kelso”, Jon Hardie, Os,
1 :43:22.

Flerskrog: NOR 243 ”Oseania”, Kjeti l Eriksen, Os, 1 :51 :28.

Klassevinnere sammenlagt (Vinnere av Os Open):

LYS med spinnaker t.o.m. 1 .1 5: NOR 3806 ”Godemine”,
Kåre Perry Soll ibakke, Os, 2.0 poeng.

LYS med spinnaker 1 .1 6-1 .24: NOR 8801 ”Oll ie Royal”,
Svein Andre Hol, Askøy, 2.0 poeng.

LYS med spinnaker f.o.m. 1 .25: NOR 1 1 1 68 ”Sil ius”, Tori l
Haugsdal, Ran, 1 :35:49.

LYS uten spinnaker: NOR 1 231 4 ”Adagio”, Bjørn Ofte, MB,
4.0 poeng.

LYS uten spinnaker: NOR 6874 ”Kelso”, Jon Hardie, Os,
1 :43:22.

Flerskrog: NOR 243 ”Oseania”, Kjeti l Eriksen, Os, 2.0
poeng.

Premieutdel ing for sammenlagt resultat, Os Open, bl ir
foretatt av Os Seilforening på høsten 201 1 .

Regattasjef: Karsten Oma, assistert av Kjel l Totland, Rune
Søreide, Milde, samt Kjeti l S. Eriksen, Ingeleif Sørstrønen
og Sylvi Sørstrønen fra Os Seilforening.

Korsfjordtrimmen: Foto: Dag Olav Drange

Korsfjordtrimmen. Foto: Geir Lasse Taranger
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KLUBBMESTERSKAP 2011

Joller og Oselvar
Lørdag 24. september avholdt Milde Båtlag sitt
klubbmesterskap for jol ler og oselvar i overskyet
oppholdsvær, men med en fin bris fra SØ, 4 - 8 m/s.
Klokken 1 1 .05 startet snipene i jol lenes første seilas på
pølsebane i Fanafjorden rett utenfor Mildevågen. 6 jol ler
deltok fordelt på Snipe og Optimist. Snipeklassen, som
hadde 2 deltakende båter, sei lte 3 seilaser, mens
optimistene seilte 2 seilaser.

I pausen mellom jol leseilasene og oselvar-seilasene ble det
servert deil ig tomatsuppe med maccaroni og brød ti l
sei lerne, funksjonærer og andre, før premieutdel ing for
jol lene ble foretatt.

Etter bespisningen var det klart for oselvarseilas. Fem
oselvere deltok, 2 i klasse 1 0 kvm oselvar med Bermudarigg
og 3 i sprisei lklassen. Første seilas startet presis kl. 1 4:35
på samme pølsebane som for jol lene og med de samme
vindforhold. Andre seilas startet kl. 1 5:25.

Premieutdel ing for oselvarklassene ble avholdt umiddelbart
etter at seilasene var avviklet. Det ble også foretatt
premieutdel ing for Oselvartrimmen 201 1 og utdel ing av
pokaler for MB’s Sommerregatta.

For jol le- og oselvarklassene ble følgende vinnere kåret ti l

klubbmestre 201 1 :

Optimist B: Nora Jernes.

Snipe: Erl ing Nesse og Helge Holmbek.

1 0 kvm Oselvar: Nils-Ove Nipen, Ove Gram Nipen og Eirik
Tidemann.

Oselvar sprisei l : Stein Olav Drange, Helge Woods og Jan
M. Hansen.

Banesjef for jol ler og oselvar var: Gunnar Milde, assistert av
Karsten Oma, Bjørn Rasmussen, Rune Søreide, Dag Olav
Drange, Berit Rasmussen og Kjel l Totland.

Tur og havseilere
Søndag 25. september avholdt Milde Båtlag sitt
klubbmesterskap for tur- og havseilere i overskyet vær med
laber ti l frisk bris fra SØ, 6-1 0 m/s. 9 båter deltok, al le i
klasse LYS uten spinnaker. Det ble gjennomført to seilaser,
som begge var tel lende i poengsammendraget.

1 . sei las startet kl. 1 2.1 0 og ble seilt på trekantbane med
start i Fanafjorden utenfor Naustdalen ved Milde. Første båt
i mål, "Adagio", sei lte løpet på 41 min 1 3 sek.

2. sei las startet kl. 1 3.1 5. Samme trekantbane, men denne
gang var "Challanger" raskeste båt med utseilt tid på 39.32.

Etter avsluttet seil ing var det servering av tomatsuppe i 2.
etg. i Mildenøstet, før det ble avholdt premieutdel ing både
for klubb-mesterskapet og Mildetrimmen 201 1 .

Klubbmestre tur- og hav 201 1 ble:

Klasse LYS uten spinnaker: NOR 1 274 "Mil lennium Falcon",
Nils-Ove Nipen, Ove Gram Nipen og Arne Sværen.

Banesjef for tur/hav: Gunnar Milde, assistert av Rune
Søreide, Karsten Oma og Kjel l Totland.

Begge dager under klubbmesterskapene sørget Jentelaget
for matservering i Mildenøstet. Astrid og Marianne var
kjøkkensjefer, assistert av gode medhjelpere.

Fra startbåten på Korsfjordtrimmen.

Foto: Dag Olav Drange

Foto: Dag Olav Drange

Foto: Dag Olav Drange



Foto: Dag Olav Drange

MILDETRIMMEN

Mildetrimmen, som er en treningsregatta og serieseilas for
MBs tur- og havseilere, har i år bestått av 8 seilaser over 6
tirsdager. Hovedsakelig ble det seilt på faste merker
(kortbane) i Fanafjorden med unntak av seilasen den 1 7.
august, da det ble seilt langbaneseilas med start og
innkomst ved Mildeskjæret og løp ut i Korsfjorden.

Av de seilte seilaser kunne de 2 dårl igste poeng for hver båt
strykes i poengsammendraget. I alt deltok 1 4 båter i serien.

Sammenlagt klassevinnere av ”Mildetrimmen” 201 0 ble:

LYS med spinnaker: NOR 9823 ”Miramis”, Erik Lie-Nielsen,
MB, 9.0 poeng.

LYS uten spinnaker: NOR 5034 ”Ajaja”, Åge Milde, MB, 3.0
poeng.

Banesjef: Rune Søreide, assistert av Karsten Oma.

OSELVARTRIMMEN

Oselvartrimmen ble i år rimelig amputert da det kun ble seilt
2 seilaser onsdag 1 0. august rett før NM Oselvar 201 1 ble
avholdt i Austevoll .

Vinnere av Oselvartrimmen 201 1 ble:

”Terna”, Nils-Ove Nipen, Ove Gram Nipen, Erik Tidemann,
2.0 poeng

Seilende regattasjef: Kjel l Totland.

Milde-seilers deltagelse i andre regattaer 2011

NM Oselvar i Austevoll
Norgesmester Nils Ove Nipen

Ove Nipen

Harald Nipen

Neglespretten
LYS m/spinnaker opp ti l 1 ,24 1 4.plass,Øyvind Hauge

Huftarøy Rundt
LYS m/spinnaker over 1 ,21 7. plass, Arvid Høgelid

Stord rundt:
Doublehand 7. plass, Arvid Høgelid

Pelle P Bergen, singlehand:
LYS m/spinn opp ti l 1 ,24 8. plass, Stein O Drange

LYS m/spinnaker over 1 ,25 1 8. plass, Arvid Høgelid

LYS uten spinnaker 9. plass, Frode Myklebust

Askøy Rundt
Doublehanded 9.plass, Arvid Høgeild

LYS m/spinn opp ti l 1 ,24 4. plass, Stein O Drange

LYS m/spinnaker opp ti l 1 ,24 1 1 .plass, Geir Einarsen

Høststormen
LYS m/spinnaker over 1 ,21 6. plass, Øyvind Hauge



POKALSTATUS 2011

"KNARRPOKALEN" av 2010
Oppsatt av Milde Båtlag. Poengpokal over 3 år ved

MBs Sommerregatta.

Seilnr. Båt/Rormann Poeng Plass

ON 1 42 Lucinia I I , Lars Jårvik, BS 67 1

ON 1 41 Lil l ian Edel, Martin Bjel land, BS 46 2

ON 1 50 Kari, Tor Helge Valen, BS 34 3

ON 1 33 Virak, Jan Møller Nielsen, BS 25 4

ON 1 43 Carpe Diem, Johan Hvide, BS 24 5

ON 1 39 Joy I I I , Carl Fredrik Joys, BS 1 6 6

ON 29 Jasmin, Finn Totland, BS 1 5 7

ON 50 Elida, Urban Ringstad, BS 7 8

"KORSFJORDPOKALEN" av 1984
1 5 kvm oselvar klasse E . Poengpokal over 3 år.

Seilnr. Båt/Rormann Lag Poeng Plass

E 1 1 Havfruen Kjel l Dalland N/T 44 1

E 1 6 Japp, Øyvind Epland N/T 40 2

E 4 Jason Finn Totland MB 23 3

E29 Oluf, Stein Olav Drange MB 1 2 4

Ikke deltagelse i klassen 1 986 - 201 1 .

"MILDENESPOKALEN" av 2003
1 0 kvm oselvar klasse K. Poengpokal over 3 år. Ett år
igjen.

Seilnr. BåtnavnRormann Lag Poeng Plass

K 3 Sjanse Nils Ove Nipen MB 34 1

K25 Ola Dilt Kjel l M. Økland N/T 1 2 2

K2 Kaatoo Gunnar Milde MB 1 0 3

K45 Jo Kjel l Totland MB 1 4

Ikke deltakelse i klassen i 2005 - 201 1 .

"MILDEVÅGPOKALEN" av 2009
8 kvm oselvar klasse L. Poengpokal over 3 år.

Seilnr. BåtnavnRormann Lag totalt totalt

L 36 Pjal le Kjel l Milde MB 49 1

L 49 Pjal le I I Tor Milde MB 31 2

201 1 : Vunnet ti l odel og eie av L36 «Pjal le», Kjel l Milde, MB,
49 poeng

"SELØYPOKALEN" av 2009
8 kvm oselvar sprisei l . Oppsatt av Milde Båtlag.

Beste båt sammenlagt ved MBs Sommerregatta får ett
napp i pokalen. Ved 3 napp vinnes pokalen ti l odel og
eie.

År Vinnerbåt Lag Poeng

2009 20 "Terna" MB 1 napp 3,0

201 0 20 "Terna" MB 1 napp 1 ,0

201 1 20 "Terna" MB 1 napp 3,0

201 1 : Vunnet ti l odel og eie av 20 «Terna», Nils-Ove Nipen,
MB, 3 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 ”Askeladden”. Hvert års over al l vinner i ORC-
Club eller LYS m/spinnaker får et napp i pokalen. Ved 3
napp ti l samme båt vinnes pokalen ti l odel og eie. Båt som
skifter eier taper tidl . napp i pokalen. Seilt om ved følgende
regattaer: 2001 ”Mildeskvetten”, ORC-Club 2002 - 2005 og
2007- 201 0, ”Mildeskvetten”, LYS m/spinn, ”Mildeskvetten”
LYS, 2006 ”Askeladden”, LYS m/spinn.

År Vinner Korr. tid

2001 N6235 Nikita, Øyvind Skogen, Askøy 02:29:02

2002 N1 01 33 Lil lefix, Pål Edvardsen, Askøy 01 :53:4

2003 N81 Nicol ine, Leif G. Sandtorv, BS 03:35:29

2004 N641 0 Flying Viking, Arnst. Birkeland, MB
03:01 :24

2005 N7720 Sasha, Jon Lystrup, Askøy
03:21 :22

2006 N 751 5 Anja, Bianc Samsonsen, OsSf
04:41 :40

2007 N 1 0407 Madcap, Birger Bjerke, MB 03:53:42

2008 N 1 1 1 72 TEAMBERGEN, Håkon Jelstad, Askøy
04.09.32

2009 N 1 0407 Madcap, Birger Bjerke, MB 02:40:1 7

201 0 N 21 9 Mavi, Dag Melvær Gii l , BSI-Seil ing
03:1 4:20

201 1 N 1 92 Exena, Carl Olav Wickmann, BS 04:1 9:00

Regattautvalget, september 2011
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Treningsutvalget

Treningsutvalget startet arbeidet sitt i januar i år der vi
planla 2 vintermøter på Nøstet, et om seil ingsbestemmelser
og -regler, og et om trimming av jol ler. På grunn av den
sene påsken, ble oppstart på vannet dette året 2. mai.
Dessverre deltok ingen av våre seilere på Kretssamlingen
9. og 1 0. apri l .

Kurs for nybegynnere og viderekomne

Det har vært mye god trening for våre juniorseilere i år. Vi
fikk samtl ige 5 FEVA-jol ler på vannet og seilerne har fått
alternere mellom å seile FEVA og Optimist. I samarbeid
med Askøy Seilforening hadde vi intensiv opplæring på
FEVA-jol len i forbindelse med arrangementet MB-jol len.

Som en nysatsning i år, inviterte Milde Båtlag ti l sei lkurs på
høsten. Det ble gjennomført markedsføring på skoler og
oppslagstavler over et stort geografisk område i Fana.
Responsen kunne vært bedre, men vi tror denne modellen
kan stases videre på, siden vi da kommer i tur med øvrige
ti lbud for barn og unge.

Gruppen har vært stabil på 8-1 0 deltakere. Kurset har vært
ledet av Erl ing Nesse, Arvid Jørgensen, Jan Jernes og Jan
Hansen.

Snipetrimmen

Snipegruppen har i år bestått av 4 seilere som hver
mandag har møttes i Mildevågen og på fjorden. Vi merker
pågang fra noen seilerforeldre som følger opp sine juniorer
med spørsmål om å få seile snipe. Med bakgrunn i dette
anbefaler vi å ruste opp Milde Båtlags sniper sl ik at de er
godt egnet ti l regattaseil ing.

Sportsplan

Styret i Milde Båtlag har i år jobbet intensivt med utbygging
av nytt nøst med garderobefasil iteter mm. Dette er en
forutsetning for et godt treningsmil jø i sei l ing med aktivitet
det meste av året. I den forbindelsen har Treningsutvalget
vært sentral i å få på plass en sportsplan som kan legges
ved søknader ti l Bergen Kommune og andre myndigheter
for å få realisert bygget. Sportsplanene er et levende
dokument som må revideres årl ig.

Atle Marøen, leder Treningsutvalget

FEVA samling på Milde. Foto: Peter Elvingdal
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Havneutvalget
Vårt havneanlegg begynner nå å bli meget bra. Vi har nå bak
oss det første året med splitter ny 200-kai, samt at 300-kaien
bare er noen få år gammel. Vågeelv-kaien vil også bli "ny" ti l
våren, da den gamle 200-kai vi l bl i gjenfødt som Vågeelvkai.
Denne brukte 200-kaien vil ti l våren fremstå med nye
spennbånd ti l flytelementene og nye kraftige terrassebord på
toppdekket. En jobb som vi er kommet godt i gang med per
9. oktober.

På den nye Vågeelv-kaien vil det være mulig å justere
båsbreddene etter størrelsen på båtene og det vi l innføres
sesongpris på samme måte som for de 3 andre kaiene, med
en noe lavere meterpris, da denne kaien ikke vil ha strøm.

Den økte kvaliteten på vårt anlegg ser også ut ti l å gjenspeile
seg i interessen for å få å ha båten sin l iggende hos oss. Vi
opplevde nemlig rekordstor pågang etter båtplass denne
våren.

Dugnadsarbeidet denne sesongen begynte veldig bra med å
ful lføre nye 200-kai med strøm, vann og ny landgang. Etter
sommeren har hovedoppgaven vært å oppgardere gamle
200-kai ti l ny Vågeelvkai. Her kunne jeg ønsket at flere sti le
på dugnadene, enten fordi de var satt opp eller at de ikke
hadde oppnådd 1 0 timer tidl igere i sesongen. Siste
dugnadsdag i sommersesongen søndag 2. oktober sti lte
bare 2 personer. Dessverre vil dette medføre at enkelte

medlemmer vil få faktura på kr. 2000,- i år for manglende
dugnadsinnsats.

Vi har heldigvis ikke opplevd noe tyveri el ler innbruddsforsøk
i løpet av sesongen, noe som er positivt. Jeg oppfordrer
dere l ikevel ti l å følge med på hva som skjer i havnen, og
gjerne overnatte i båten av og ti l . Aktivitet i havnen skaper
trygget for eiendelene våre.

Vintersesongen står nå for døren. Husk derfor å fortøye
båten skikkelig hvis du l igger i havnen, med kraftige
rykkdempere og fortøyningstau. Vi ønsker al le at båtene og
kaien skal klare en storm eller to uten å bli skadet.

Ti l 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 el ler to der presenningen ryker og står som et
seil/flagg ut i luften. Dette er meget støyende for naboene og
kan i verste fal l resultere i båtvelt. .

Jeg har valgt å ikke ta gjenvalg som leder av Havneutvalget.
Jeg takker for 2 fine år og ønsker ny leder lykke ti l med
jobben.

Vidar Åsvang

LederHavneutvalget.

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.
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Nøsteutvalget
Det nærmer seg slutten på årets sesong og vi i nøsteutvalget
ønsker også i år å benytte anledningen ti l å takke klubbens
medlemmer for innsatsen på avholdte dugnader.

Vinteren 201 1 ble omtrent som vinteren 201 0, lang, kald og
med det resultat at flere deler av vårt rørsystem måtte
utbedres på årets første dugnader. For vinteren som
kommer vil tidl ig tømming av så stor del av ledningsnettet
som mulig, være å anbefale.

Årets store dugnadsprosjekt, var maling av kommunenøstet
med diverse utskriftninger av råtne bord, dørterskler etc. Ti l
tross for en rimelig fuktig sesong, fikk vi noen kvelder i mai
måned der det lot seg gjøre å få malt hele nøstet uten
veldige store problemer. For ettertiden anbefales på det
sterkeste å benytte l ift for å komme ti l på sjøsiden. I fm dette
arbeidet ble det avdekket et behov for å gjøre en
oppgradering av utstikket på sjøsiden. Dette er i svært dårl ig
forfatning og henger oppe, stort sett av gammel vane. Det
må innledes en dialog med kommunen for å få avklaret
ansvar og rol ler i forhold ti l gjennomføring av dette arbeidet.

Etter årets båtutsett fikk vi en rekke klager på rot og skrot
som lå igjen på parkeringsplassen. Jeg vil oppfordre alle som
benytter nøst, brygger og parkeringsplassen ti l å rydde opp
etter seg. Det er ikke utvalgene sin jobb å plukke søppel og
trivselen blir større for al le dersom vi unngår at diverse
etterlatenskaper l igger og flyter.

Våre ribber og følgebåter har av forskjel l ige årsaker hanglet
og gått sesongen gjennom. Motoren på Skrekken har rustet i
stykker og kostnadene ved å skifte ut motoren kan ikke
forsvares.

Ny båt vurderes i skrivende stund (er styrebehandlet) og vil
sannsynligvis være på plass i løpet av kort tid. NB! Skrekken
selges for en bil l ig penge dersom noen skulle være
interessert.

Den store ribben har hatt en særdeles treg styring og så vel
båt som motor vi l i år bl i overhalt av kyndig personell sl ik at
brukerne av denne kan ha en hensiktsmessig farkost
ti lgjengelig. Tohatsuen takket for seg på forsommeren og ny
motor ti l Pioneren ble kjøpt inn. Denne har vist seg å være
litt i minste laget, og ny propell må anskaffes for eventuelt å
gi en økt effekt.

På våre nøst har det lenge vært benyttet en og samme kode
på dørene og det er i dag for mange som har kjennskap ti l
denne. Koden er nå skiftet og det er bare medlemmer av
styret og utvalg som vil få ti lgang ti l denne. Nye kodekort ti l
styrerommet er også anskaffet og vil overleveres det nye
styret på slutten året.

Det har i tidl igere utgaver av medlemsbladet vært gitt en
orientering knyttet ti l fremdriften av planene for nytt nøst.
Basert på innspil l fra årsmøte for 201 0 , ble det bestemt at vi
skul le jobbe med å få på plass et avvik fra gjeldende
reguleringsplaner og en søknad om dette skul le skrives og
bl.a. baseres på idretts strategi for Milde Båtlag. Denne er nå
skrevet og lagt ved et styrebehandlet brev som så er
oversendt Bergen Kommune. Videre behandling av
søknaden vil følges opp utover året og ti lbakemelding fra
kommunen imøtesees med stor spenning.

Lars Henrik Tveit

Leder nøsteutvalget.

Foto: Dag Olav Drange
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3. Forslag fra styret
3.1 . Opprettelse av ny post i regnskapet: Talentstipend
Styret ønsker å stimulere utøvere ti l deltakelse på nasjonalt og internasjonalt nivå.

Laget satser i hovedsak i dag på breddeidrett og jobber med å rekruttere seilere i al le aldre. Imidlertid ser vi at det er viktig å
ha enkeltutøvere som kan være inspiratorer og som kan være med på å løfte nivået i klubben og som også representer
klubben på nasjonalt og internasjonalt nivå. Videre ønskes det å bruke utøverne aktivt i rekrutteringsarbeid med besøk på
skoler, foredrag og ved arrangementer. Da satsing på toppnivå medfører store utgifter og fordrer forutsigbarhet, innsti l ler
styret på at det opprettes et talent(utvikl ings) stipend som en egen post i budsjettet. Stipendet skal kunne søkes på av alle
medlemmer av Milde Båtlag.

Det må lages enkle regler på hvordan styret skal kunne velge ut kandidater, bla. må kandidat presentere planer for utvikl ing,
budsjett, og eventuelt hvordan vedkommende tenker seg å jobbe for klubben. Styret skal også ha rett ti l ikke å dele ut
stipendet dersom krav ikke oppfyl les. Rammen for stipend innsti l les av styret ti l 40 000 kr. Søknadsfrist 1 . desember med
ti ldel ing seinest 1 . februar gjeldende år.

(Forslag krever alminnelig flertal l for å bli godkjent)

3.2 Forslag til endring i §3, Lover Milde Båtlag
I vedtekter for Milde Båtlags anlegg og drift §4 angående ti ldel ing av båtplass blir det beskrevet at medlemsansiennitet gjelder
som hovedregel. Ansiennitet er også nevnt i flere punkter i samme paragraf uten at dette er beskrevet nærmere. I Lover for
Milde Båtlag er ansiennitet hel ler ikke beskrevet. Da det i år har vært en del diskusjoner angående gyldighet og opparbeidelse
av ansiennitet anbefaler Styret at det bl ir lagt en presisering inn i § 3 Medlemmer i Lover for Milde Båtlag i tråd med gjeldende
praksis.

Forslag til tekst (endring i kursiv):

§ 3 Medlemmer

Alle som aksepterer idrettslagets og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som
medlem.Forøvrig pl ikter ethvert medlem å overholde NIFs, dets organisasjonsledds, samt idrettslagets lover og
bestemmelser. En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpl iktelser ti l andre organisasjonsledd i NIF er
gjort opp. Medlemskap i laget er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt. Tidspunkt danner grunnlaget
for beregning av ansiennitet i forbindelse med tildeling av havneplass. Gjenopprettelse av medlemskap etter avbrudd
krever ny søknad og at økonomisk mellomværende blir gjort opp på forhånd. Tidligere opparbeidet ansiennitet er
tapt.

(Forslaget krever 2/3 flertal l for å bli godkjent)

3.3. Forslag til forandring av ordlyd i §4, første ledd i Vedtekter for Milde Båtlags anlegg, krav om
ansiennitet for medlemmer i Styret og utvalg
I Vedtekter for Milde Båtlags anlegg og drift §4, første hovedpunkt, andre setning, er det beskrevet at medlemmer som deltar i
styret og utvalg får 3 års ekstra ansiennitet ved ti ldel ing av plasser, så lenge vervet varer. Dette har vist seg å være komplisert
å gjennomføre i praksis. Styret anbefaler en forenkling av prosessen og samtidig gjøre det fortsatt attraktivt å være med i
Styret.

Forslag til tekst (endring i kursiv):

§ 4. Havneutvalget avgjør hvem som skal få plass i flytebryggene om sommeren og i flytebryggene og på land om vinteren,
etter følgende retningsl injer:

• I Milde Båtlags anlegg gjelder medlemsansiennitet som hovedregel. Medlemmer som deltar i styret får tildeling av plass,
så lenge vervet varer. Ved lik ansiennitet går seilbåter foran andre båter.

• Ansiennitet for havneplass kan bare gjøres gjeldende for en båt pr. eier.

• Medlemmer som ikke betaler ti l oppsatte frister og må purres mer enn én gang, sti l ler bakerst ved neste ti ldel ing.

• Motorbåter kan ti ldeles innti l 30% av antal l breddemeter bryggeplass. Dersom det ved ti ldel ing skul le bl i ledige plasser, kan
denne prosentsatsen fravikes.

• Styret skal i god tid før sommersesongen instruere nøst & havneutvalget om hvilke belastninger som kan godtas i kaiene.
Dette skal gjøres kjent for medlemmene når de inviteres ti l å søke om plass.

Utleie av båtplasser skal skje på oppsatt kontrakt. Ti ldelte båtplasser som i kortere eller lengre tid ikke benyttes, disponeres
av Havnutvalget. Nøstutvalget ti ldeler plass for båter i 1 .etg. i Båtlagets nøst "Båtly". Her går seilbåter foran andre båter.
Medlemsansiennitet gjelder innenfor de to nevnte båtgrupper. Plass for seilbåt i nøst kan ti ldeles for ett kalender år. Plass for
andre båter ti ldeles kun som vinteropplagsplass fra 30 sept. ti l 1 . mai. Båter som veier mer enn 500 kg kan ikke få plass i
nøst. Nøstleien for båtene bestemmes i samråd med leder og kasserer etter regler vedtatt av Årsmøte.

(Forslaget krever 2/3 flertal l for å bli godkjent)



4. Forslag fra medlemmene
4.1 . Endring av §4 i VEDTEKTER FOR MILDE BÅTLAGS ANLEGG OG DRIFT
Fjerne 3 års ekstra ansenitet for medlemmer som deltar i styre eller verv i Milde Båtlag

Begrunnelse: For medlemmer med plass i havnen som ligger på grensen ansiennitetsmessig er det uheldig at de kan miste
plassen p.g.a at en eller flere med kortere ansenitet tar verv i båtlaget.

Milde 28/9 2011

Bjørn Rasmussen

Rune Søreide

(Forslaget krever 2/3 flertal l for å bli godkjent)

5. Vedta kontigenter og avgifter
Styret foreslår at medlemskontingenter forbl ir uendret for al le medlemmer.

Leie for båtplass i sommersesongen og vintersesongen foreslås oppjustert med 2,5% i takt med konsumprisindeksen.
Kaileie for Vågselvkaien endres ti l å være sesongstyrt med en pris som er 25% lavere per meter enn de øvrige.

3.4. Innføring av en tredje priskategori for båter på land i vintersesongen
Det tar i gjennomsnitt mer tid å plassere store båter på land enn for de mindre båtene. Styret forslår derfor at båter over 5000
kg betaler 400,- kr mer enn båtene i klasse 750-5000 kg. Ny pristabell for båter på land blir da sl ik:

Under 750kg: 2900,-

750-5000kg: 3500,-

Over 5000 kg: 3900,-

3.5. Nye regler for Milde Båtlag vedrørende båtopptak for vinteren
Det innføres krav om at båter som står på land skal stå i sol ide krybber / bukker, for å redusere risiko for båtvelt. Pal ler og
l ignende er ikke godkjent som oppstøtting. Det må samtidig være en slik oppsti l ingsløsning at båten rask kan settes på plass.
Hvis en båt ikke har skikkelig løsning for oppsti l l ing el ler det tar uforholdmessig lang tid å plassere båten på land, kan båten
settes ti lbake på sjøen, og båteier må selv bekoste ny landsetting. Leder Havneutvalget har myndighet ti l å avvise båter
grunnet dårl ig oppsti l l ingsløsning enten pga tidsforbruk eller sikker løsning.

3.6 Ny prisstrategi for Vågeelv kaien
Vågeelv kaien vil fra sesongen 201 2 ha justerbare båser på samme måte som de øvrige kaiene. Den vil ikke ha strøm, så det
er riktig med en litt lavere pris. Det foreslås derfor at kaien endres ti l å være sesongstyrt med en pris som er 25% lavere per
meter sammenlignet med de øvrige. Dette betyr at båtplass på kaien bare vil gjelde for en sesong om gangen. Det vi l kunne
ligge båter der om vinteren, men det må søkes og betales for plassen på samme måte som for 1 00-kaien.

3.7. Ansiennitet må vike mot om det er plass til båtstørrelsen
Vi har en havn der det ikke kan ligge store båter al le steder. Det er derfor laget et kart som viser hvor ul ike båtstørrelser kan
ligge. Ansiennitet må vike hvis det ikke er plass ti l respektiv båtstørrelse i havnen. Dette kan bety at en båteier med lavere
ansiennitet kan få plass i havnen, hvis vedkommende f.eks har en liten båt og det er noen ledige ”småbåtplasser” men ingen
”storbåtplasser”. En storbåteier kan ikke kreve å ligge på en plass som er avsatt ti l småbåter selv om vedkommende har
bedre ansiennitet.



6. Budsjett

Foto: Dag Olav Drange
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Foto: Dag Olav Drange

Foto: Dag Olav Drange



RETURADRESSE: MILDE BÅTLAG
SKIPANESVEGEN 1 2, 5259 HJELLESTAD

Milde Båtlags hjemmeside

www.mildebatlag.org

32774985399875

MILDE BÅTLAG
Organisasjonsnummer: 985399875

Husk julebasaren søn. 27. nov

Husk å melde fra om adresseforandring!

Bruk http: //mildebatlag.org/medlem/

SAS Interskandinavisk mesterskap.

Foto: Dag Olav Drange




