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Leder
H ei al l e sam m en !
Ve l kom m e n ti l n y u tg a ve a v M B b l a d e t, n ytt styre og n ytt å r i
M i l d e b å tl a g !
Vi hadde et høyt og godt aktivitetsnivå i 2011 med en rekke
regattaarrangement, jolletrening og økende deltagelse i
regattaer av Milde båtlag sine seilere. Det ble lagt ned
mange timer i regattaarrangement, i treningsutvalget, i
dugnader i havn og nøst - og i sosiale arrangement.
Jeg vil takke utgående styreleder, styremedlemmer og
utvalgsmedlemmer med flott utført arbeid. Uten den store
innsatsen disse gjør gjennom hele året ville ikke Milde
Båtlag bestå.
Vi har fått med mange dyktige og engasjerte personer i
styret og de ulike utvalgene i år - så jeg håper at vi skal
kunne ha et minst like godt nivå i 201 2!
Dugnadsarbeidet er avgjørende for å vedlikeholde
anleggene, for regattaer, trening og rekruttering av nye
seilere. Vi vil også takke alle medlemmer som gjør en stor
innsats - ofte langt utover minimum pålagt antall timer - på
alle aktivitetene vi har igjennom året.
Vi har kjøpt inn en flott ny hurtiggående sikringsbåt i høst
som vil gjøre oss mye bedre i stand til å gjennomføre de
mange regatta-arrangementene som vi har ansvar for.

Oselvar- og jolletrim. Vi håper at flest mulig har anledning til
å delta – enten som deltakere på regattabanen, som
tilskuere i egne båter – eller ved å være med å bidra til
arrangementene både på sjø og landsiden.
I forbindelse m e d som m e rm a rke d e t i M i l d e vå g e n l ø rd a g 1 6 .
j u n i vil vi arrangere en fa m i l i e d a g med flest mulig båter og
joller på sjøen - slik at flest mulig får prøve seg, både unge
og litt eldreU
Vi skal prøve å bli bedre på rekruttering og utnytte de flotte
mulighetene vi har i Mildevågen, bl.a. for å få mer bruk på
Oselverne og Feva jollene våre..

Vi anbefaler alle å se på vår aktivitetskalender som viser alle
arrangementene i klubben på nettsiden vår. Målet er at
denne skal alltid være oppdatert.. Dette gjelder alt fra
planlagte styremøter/møter, regattaer, arrangement og
dugnader til utsetting/opptak av båter, etc.
Vi i styret ser fram til en spennende og aktiv seilsesong i
Milde båtlag!

I år skal vi arrangere bl.a. NM i Oselvar, Bergen Cup
Snipe/Sommerregatta for Oselvar, kjølbåter og Knarr,
Mildeskvetten. I tillegg kommer Korsfjordtrimmen og G e i r La sse Ta ra n g e r
Askeladden sammen med Os seilforening, Mildetrimmen og Le d e r M i l d e b å tl a g

"Mildeskrekken" ved Mildeskjæret, Foto: Nils M Haldorsen
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Nytt fra regattautvalget
Vi er alt godt i gang med forberedelsene til sesongen 201 2.
Milde Båtlag har fått i oppdrag å stå for arrangementet, N M
for O se l va r 2 0 1 2 . Datoene er fastlagt til 11 . og 1 2. august
d.å. Båtlaget har sine tre flotte Oselvarbåter som lånes ut
gratis til den som ønsker å seile, men ikke har båt. Det ville
være direkte flaut om vi som arrangør ikke får våre båter på
sjøen til denne seilingen!!!!
Te rm i n l i ste n e for sesongen er tilgjengelig på nettet, under
Hordaland Seilkrets. Egen liste for T & H, og egen liste for
alle jolleseilaser.
Re g a tta l i ste n for Milde Båtlag finnes på internett under:
www.mildebatlag.org. Klikk på Regattaer i menyen på høyre
side.
Regattautvalgets oppgaver er å drive alt som har med
regattaseiling å gjøre. Arbeidet starter med å bestemme
hvilke arrangement som skal gjennomføres. Søke om
godkjenning der det er nødvendig. Utarbeide
seilingsbestemmelser. Lage løps- og banekart, og legge ut
og ta opp alle merkene vi seiler rundt. Det legges ut nesten
5 kilometer med iletau for en hel sesong, og dette skal opp
igjen etter bruk. Vi i komiteen driver med dette av den enkle
grunn at vi har et trivelig miljø. Vi får mange flotte turer på
sjøen og liker at det er liv og røre i havnen i vågen. Du som
ikke er med i komiteen kan også få ta del i det gode miljøet
ved å ønske deg dugnad på sjøen. Vi trenger mange
sikringsbåter til alle regattaer der det er småbåter med. Før
opp på søknaden for havneplass at du ønsker sjøtjeneste så
får regattautvalget en oppgave over dem som kan tenke seg
en slik dugnad.
Så til seilerne spesielt:
H a r d i n tu r/h a vse i l e r b å t g yl d i g LYS – b e vi s for 2 0 1 2 ? ?
Ikke?
Da må du ordne dette før du stiller til start i regatta eller
trening. Uten gyldig bevis blir du plassert i turklassen, eller i
verste fall diskvalifisert. Uten betalt gyldig LYS-bevis for
201 2 vil din båt stå oppført med LYS-tall = null - 0 -, hvilket
betyr at ingen arrangør kan finne det eksakte LYS-tallet for
din båt i NORLYS sin båtdatabase. Og følgelig kan du ikke
få kappseile mot båter som har gyldig LYS-bevis. Da
gjenstår bare å seile «på tur» i turklassen. Så skynd deg å
betale ditt LYS-bevis nå.
På nettet under NOR LYS, www.norlys.org , finner du det du
trenger for å ordne de nødvendige formalitetene. Her
kommer du rett inn på kommunikasjons-siden mot NOR LYS
og LYS-systemet i Norge.
Trenger du måling av båt eller seil kan disse autoriserte
målerne kontaktes:
Jan Henrik Nordeide Ran 9323261 2
Hermod A. Opstveit
Os
91 01 0652
Helge Askvik
Askøy 561 49506
GOD SEILAS
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N org e s S e i l forb u n d s S e i l l i se n s – i n fo om n ytt we b syste m
Alle som skal seile lisenspliktige regattaer i regi av Norges
Seilforbund må løse seillisens. Du er lisenspliktig fra og med
det året du fyller 1 3. Det vil si at for sesongen 201 2 må
seilere født i 1 999 eller tidligere løse lisens.
NSF jobber for å forenkle den nødvendige nettbruken for
seilere. Vi har nå samlet lisens- og seilnummerregistrering
på samme webplatform, og håper å integrere handicap
serfikat på en bedre måte fra 201 3. Etter to år med et litt
ustabilt lisenssystem, med for mange feil, har vi nå et nytt og
bedre system. Dette fører beklageligvis til at du må lage en
ny brukerprofil, men systemet vil til gjengjeld være lettere i
bruk.
For å komme til NSF lisens går du inn på Norges
Seilforbunds hjemmeside på internett: www.seiling.no
Hva er Seillisens:
Seillisens er delt inn i to hovedtyper. Personlig Lisens og
Start-Lisens. Alle født i 1 997 eller tidligere som skal starte i
en regatta med lisenskrav må ha løst en av lisenstypene.
Hvem må løse personlig lisens, og hvem skal kun løse startlisens?
P E RS O N LI G S E I LE RLI S E N S : (u td ra g fra N S F Li se n sforskri ft)
Norske seilere (ref. NM-reglene paragraf 4.1 ) i alderen fra det året du fyller
1 3 til du fyller 70 år som deltar i lisenspliktig regatta/stevne/arrangement i
klasser for entype joller, flerskrogsbåt og brett hvor det arrangeres Norges
Cup eller tilsvarende, samt deltakere i alle OL-klasser, skal løse personlig
seilerlisens hos NSF. Personlig seilerlisens inneholder en
forsikringsdekning ved personskade. Tre varianter av personlig lisens er
tilgjengelig:
a) Engangslisens. Personlig seilerlisens for en enkeltstående regatta.
b) Årslisens: Personlig seilerlisens gjeldende hele året.
c) Utvidet årslisens: Samme som b), men med utvidet forsikringsdekning
ved personskade.
STARTLISENS:Alle båttyper som ikke omfattes av kravet om personlig
seilerlisens skal løse startlisens ved deltakelse i lisenspliktige
regattaer/stevner/arrangementer. To varianter av startlisens er tilgjengelig:
a) Engangs startlisens: Startlisens for en båt for en enkeltstående regatta.
Engangs startlisenser akkumuleres til nivået for årslisens oppnåes. Båten
tildeles da automatisk årslisens ut angjeldende kalenderår.
b) Årlig startlisens: Årslisens for et kalenderår.
I n form a sj on om P e rson l i g Li se n s:
Den Personlige lisensen er en startlisens, samt en ansvar- og
ulykkesforsiking for seilere.
Den personlige lisensen med forsikring gir erstatning for behandlingsutgifter
og invaliditet, ved ulykker oppstått under konkurranser og trening, samt at
det gir en forsikring mot erstatningssøksmål fra 3 part.
Innenfor personlig lisens kan du velge mellom NSF grunnforsikring eller
utvidet forsikring. Seillisensen gjelder fra 01 .01 - 31 .1 2. Husk at du ikke er
forsikret før lisensen er betalt.
Deltagere som kun skal delta i enkelte regattaer kan kjøpe engangslisens
som forsikrer seileren under selve regattaen, etter samme vilkår som
grunnforsikringen.
Du forsikres gratis via Norges Idrettsforbund (NIF) barneidrettsforsikringen,
til den dato du fyller 1 3 år.
I n form a sj on om S ta rtl i se n s:
Startlisensen gir deg ingen forsikringsdekning, men er et krav fra NSF
dersom du ønsker å seile en lisenspliktig regatta.

Regattaer 201 2
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Nytt fra treningsutvalget
Tre n i n g su tva l g e t vil i år øke arbeidet med rekruttering til jolleseilingen, F LÅTE
påvirke til deltagelse i samlinger og regattaer, forbedre kvaliteten i
•
1 0-1 2 Optimist
treningene inkludert økt medvirkning av foreldrene.
•
3 Zoom
5 Feva
Re kru tte ri n g e n vil foregå ved å besøke 2-3 skoler i lunsjpausen for å •
fortelle om mulighetene for seiling hos oss. I tillegg vil det bli annonsert i •
2 Snipe
Fana-posten og satt opp informasjon på noen bussholdeplasser. I tillegg
3 Oselvar
håper vi dere som leser dette vil markedsføre de ypperlige mulighetene til å •
lære å seile i Mildevågen. Vi har et begrenset antall joller, og er spent på •
4 sikringsbåter
responsen.
T RE N I N G
Onsdager kl. 1 7:30-20:30
S e i l ku rs vil bli arrangert i 3 deler 21 ., 24. og 28. mars. Påmeldingsfrist 1 4.
•
1 7:30 Teori
mars.
1 8:00 Seiling
Treningene vil i år være ONSDAGER kl. 1 7:30 til ca. 20:00. Det vil bli lagt •
vekt på teori og opplæring, regatta-øving og debrief. For å få dette til må •
1 9:45 Debrief m/mat
foreldrene rigge båter, gjøre klar mat og drikke til slitne seilere, ta opp,
VI KTI G E D ATO E R
spyle og rydde vekk båtene.
•
1 4.3. Påmeldingsfrist
21 .3.
Oppstartsmøte
med
S a m l i n g e n e er viktige for å knytte seilerne til et bredere miljø og fordi det er •
seilkurs/teori
gøy å være med. Det vil bli lagt stor vekt på deltagelse fra Milde Båtlag.
Milde Båtlag er medarrangør av Kretssamlingen på våren, i lag med HJS •
24.3. Seilkurs del 2 med seiling på
og BS og må derfor også bidra til gjennomføringen av samlingen.
sjøen
•
28.3. Seilkurs del 3
S om m e rm a rke d e t 1 6. juni er en viktig dag for Milde Båtlag. I 2011 kom det •
11 .4. Start seiltrening
mange seil-interesserte for å prøve jollene. Vi må derfor være godt
•
21 -22.4. Kretssamling
representert med joller og seilere for å rekruttere nye seilere!
•
26-28.5. Pinsesamling
9.6. MB-jollen regatta
Re g a tta -d e l ta g e l se fra MB må forbedres. Vi vil legge treningene opp som •
regatta for å redusere steget til å delta i den første større regattaen. •
1 6.6. Sommermarked
Deretter må vi påvirke seilerne til å delta på regatta både regionalt og
•
27.6. Siste vår-trening
nasjonalt.
1 .8. Første høst-trening
Temakveldene er ikke fastlagt ennå. Informasjon vil bli lagt inn på nettet. •
Vennligst informer undertegnede dersom der er spesielle ønsker til tema.
•
11 -1 2.8. NM Oselvar
Til slutt vil jeg oppfordre alle til å rekruttere unge seilere slik at vi får full •
1 2.9. Høst-dugnad
utnyttelse av våre joller. Vi har jo også joller for noe eldre nybegynnere –
•
29.9. Klubbmesterskap
Zoom og Feva.
•
6-7.1 0. Vinterklargjøring av joller og
Hilsen Jan Jernes – jernes@online.no - 4826511 5.
sikringsbåter
•
2.1 2. Julebasar
TRE N I N G S U TVALG E T
•
Jan Jernes
•
Inger Lise Milde
•
Jan M. Hansen
•
Arvid Jørgensen
•
Natcha Uthaug
Seiltrener og kursansvarlig
•
Erling Nesse
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Nytt fra havneutvalget
Som båteier og ny havnesjef er det en glede å kunne
konstatere at vi endelig går mot lysere tider og
forhåpentligvis en flott og begivenhetsrik båtsesong. Milde
Båtlag gir oss en enestående mulighet til å nyte sjø og
båtlivets gleder. Vi vil i stor grad lykkes dersom hvert enkelt
medlem viser et sterkt engasjement for båtlagets ve og vel
og stiller opp på dugnad så vel som andre arrangementer.
For sommersesongen 201 2 har vi laget en plan som følger
god skikk og bruk fra tidligere år.

D U G N AD E R
Etter omfattende utskiftninger og oppgraderinger på
havneanlegget de siste årene ser vi nå frem til en noe
redusert dugnadsaktivitet for 201 2 sesongen.
Første dugnad for sommersesongen er satt til 25. april og vil
benyttes til generell vedlikehold og opprydding etter
båtutsett. Deretter følger det dugnader den 23. mai, 1 3. juni
og 1 2. september.

S ØKN AD S F RI S T S O M M E RP LAS S 2 . M ARS
Elektronisk søknad er tilgjengelig på MB sine hjemmesider
og fristen for sommersesongen er satt til fredag 2. mars.
Valg av dugnadstid foretaes sammen med søknaden.

F O RTØYN I N G
Det er fornuftig for båteiere å minne seg selv på viktigheten
av god fortøyning. For å unngå unødvendig belastning av
kaianlegg må alle store båter fortøyes stramt med
rykkdempere. Da unngår man kraftige rykk og bevegelser i
båsene med tilhørende slitasje. 2 springere og 4 trosser /
brester der alle har rykkdempere er et minimum.

B ÅTU TS E TT 2 1 . AP RI L
Første helgedag etter påske med gode betingelser for
båtutsett er lørdag 21 . april. Høyest vannstand får vi ca
klokken 1 2 og vi starter klokken 09:30. Alle stiller selvfølgelig
opp.
N Y D ATO ! D U G N AD 2 4 . og 2 5 . M ARS
Dette er vintersesongens siste dugnadshelg og benyttes til
klargjøring av sommersesongen. Her skal bl.a. båsene på
kaiene justeres i henhold til plassfordeling for sommer og vi
vil ferdigstille Vågeelv kai. Datoen er endret fra tidligere
kunngjøring for å unngå konflikt med palmehelgen. Alle som
har gjenstående dugnadstid for vintersesongen må møte
denne helgen.
F LYTTI N G TI L S O M M E RP LAS S 2 3 . M ARS
For å utføre båsjusteringer den 24. mars må alle som ligger
på sjøen denne vinteren flytte til sommerplass så snart
denne er tildelt og senest fredag 23. mars. Den enkelte
båteier etterlater selvfølgelig båsen i ordentlig stand og fri fra
for eksempel gammelt tauverk.

Hver enkelt båteier har ansvar for ettersyn av utriggere og
kai ved egen båt. Båteier har også plikt til å varsle hvis
alvorlige feil eller slitasje oppdages andre steder ved
anlegget.
LAG RI N G I KO M M U N E N ØS TE T
Det må søkes om plass til lagring av jolle og bruk av
lagerhylle i kommunenøstet. Hyllene og jollene må merkes
med navn. Den enkelte må også melde tilbake om hvilke
hyllenummer som benyttes. Pris og søknadsinformasjon
finnes på MB sine hjemmesider.
AN N E T
Sammen er vi i stand til å holde havn og eiendeler i god
stand og vi oppfordrer medlemmene til å komme med
forslag til mulige utbedringer og tiltak. Benytt gjerne epost:
nost-havn@mildebatlag.org.
H i l sen
P e r La sse Re i n e rtse n
L e d e r H a v n e u tv a l g

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.
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Nytt fra nøsteutvalget

Nøstutvalget for 201 2 består av følgende:
Jan Fossberg, leder, Arild Myhre, Ivar Trones, Michael
Riisøen og Dar Erik Rønvik.
Utvalget har allerede hatt sitt første møte der en mellom
annet fastsatte datoer for dugnader. Disse vil bli samordnet
med havneutvalget sine dugnader. Dugnadsdatoer er som
følger;
Planlagt dugnadsaktivitet:
H e l g e n 2 4 -2 5 m a rs:
Rydding Mildenøstet, klargjøring plasser oselvere
O n sd a g 1 8 a p ri l :
Klargjøring RIB
O n sd a g 2 5 a p ri l :
Rydding Kommunenøstet, klargjøring plasser for utleie
On sd ag 2 3 m ai :
Vårdugnad, forefallende arbeid herunder kai foran
Mildenøstet
On sd ag 1 3 j u n i :
Sommerdugnad, forefallende arbeid
O n sd a g 1 2 se p te m b e r:
Høstdugnad
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Mildenøstet er ganske så fullt med oselvere, og vi har
henvendelser på flere som vil inn. Vi skal prøve så godt vi
kan å få plass til de som allerede har meldt seg. Videre vil vi
prioritere aktive seilere, og utvalget vil ha en tett dialog med
Oselvarklubben rundt dette. Det vil ikke være plass for
private joller i Mildenøstet – disse må prøves plassert på
oppstillingsområdene for joller utenfor nøstet. Det
understrekes likevel at dialog rundt dette bør tas direkte med
treningsutvalget, og uansett vil en kun ta imot joller fra aktive
seilere.
I kommunenøstet er det flere havseilere som lagrer diverse
seilutstyr samt joller om vinteren. Dette vil vi selvsagt
fortsette med og dersom det er flere som ønsker slik
lagringsplass, er det fint om det blir tatt kontakt så snart som
mulig og aller helst før dugnaden 25. april. Vi kan ikke love
plass til alle før vi har fått full oversikt.
Jan Forsberg
Leder Nøsteutvalget

Nytt fra kasserer
Styret har besluttet å ta i bruk KID koder på utsendte
regninger for medlemskontingent og leie av plass i havn og
på land. Årsaken er å forbedre nøyaktigheten i
kontrollarbeidet med innbetalingene fra medlemmene.
Hittil har registrering av betalt medlemskontingent og
plassleie blitt gjort manuelt. Dette er arbeidskrevende og
fører til unøyaktigheter i medlemsregister og hevneleie.

Nye utsendelse av faktura vil derfor ha et KIDnummer på
påført. Denne skal brukes ved betaling, da det vil forenkle
båtlagets arbeid med registrering av innbetalingene.
Vennligst
Odd Haugland

Talentstipend Milde Båtlag
B a kg ru n n
Milde Båtlag (MB) satser i hovedsak på breddeidrett og
jobber med å rekruttere seilere i alle aldre. Imidlertid er det
er viktig å ha enkeltutøvere som kan være inspiratorer være med på å løfte nivået i klubben - og representere
klubben på nasjonalt og internasjonalt nivå. Det ble derfor
vedtatt å etablere et talentstipend på årsmøtet i 2011 .
F orm å l
Talentstipendet har som formål å avlaste den økonomiske
belastningen for utøvere i klubben som viser et spesielt
talent, som satser på deltagelse både nasjonalt og
internasjonalt, og som gjennom et tilskudd vil få dekket en
del av de utgiftene de påføres i forbindelse med utøvelsen.
H v e m ka n s ø ke ?
Talentstipend kan søkes av alle som seiler for MB og er fylt
1 6 år, men ennå ikke fylt 24 år den 31 .1 2 i søknadsåret. Det
er videre et krav at søkerne må ha vært medlem av og

representert MB i minst 1 år ved søknadsfristens utløp.
Talentstipend kan kun søkes av enkeltutøvere, og det er
utøveren selv som skal søke.
S ø kn a d sfri st, ø kon om i sk ra m m e og b e ti n g e l se r
Totalrammen for talentstipendet er 40 000 kr for året 201 2 –
og vil fordeles på de søkerne som blir funnet kvalifisert.
Søknadsfrist 1 . april 201 2.
Det forventes at de som mottar støtte rapporterer hvordan
midlene blir brukt ved årets utgang - og at de som mottar
talentstipendet også kan være med og bidra som ressurs
ved innsats for utvikling og motivering av andre seilere i
klubben eller for eksempel rekrutteringsaktiviteter etter
nærmere avtale.
En forutsetter at søkerne står som medlem av og
representerer MB hele kalenderåret som søknaden gjelder
for. Dersom en utøver skifter til en annen klubb i løpet av det
året støtten er gitt for, skal hele årets støtte uten ugrunnet
opphold tilbakebetales til MB.

Grasrotandel 201 2
Kanskje du er en av de mange som ikke har knyttet deg til
noen grasrotmottaker enda? I så fall oppfordrer 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 201 2. Du kan
tilknytte Milde Båtlag hos kommisjonæren, via www.
grasrotandelen.no eller på norsk tipping mobilspill.
Slik gjør du:
- Hos kommisjonæren (oppgi navn på forening eventuelt 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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HUSK BÅTUTSETT 21 . APRIL
MILDE BÅTLAG
Organisasjonsnummer: 985399875
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Husk å melde fra om adresseforandring!
Bruk http://mildebatlag.org/medlem/

