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Hei al le sammen!

Vel overstått båtsommer! Jeg håper dere har fått god
anledning ti l å bruke de flotte mulighetene kysten vår byr på i
vår og i sommer, og at dere har fått med dere noen av de fine
regatta-arrangementene ti l Milde båtlag.

Vi har også i vår og i sommer hatt meget høy aktivitet i
båtlaget med dugnader, jol letrening, trim med Oselvere og tur
& havbåter, samt arrangert en rekke regattaer.

Spesielt travelt var det helgen 9.-1 0. juni da det var 3
paral lel le regattaer: MB-jol len, Bergen Cup Snipe, og
Sommerregatta for både Knarr og Oselver, der vi fikk god
bruk for den nye start- og sikringsbåten vår. Det var med hele
54 båter; 35 jol ler, 6 Sniper, 8 Knarrer og 5 Oselvere som
seilte i strålende sommervær. Det har vært bra aktivitet både
på tirsdagsseilasene på Fanafjorden og Korsfjorden for Tur &
Hav, og på jol le og Oselver-trimmen på onsdagene, men vi
håper at vi skal få enda flere med!

Vi hadde en fin famil iedag i forbindelse med
Sommermarkedet ti l Milde og Hjel lestad Grendalag i
Mildevågen 2. juni, der det var anledning å prøve både
Optimister, Feva-jol ler og Oselver under veiledning. Dette er
et arrangement vi kan videreutvikle for å få ti l bedre
rekruttering av seilere ti l Milde båtlag, både barn,
ungdommer, og voksne som vi seile.

I år hadde Milde båtlag ansvaret for å arrangere Oselver NM.
Dette ble et flott og vellykket arrangement 11 .-1 2. august
med 24 deltakende båter. Lørdagen var særdeles fin med sol
og perfekt vind der en fikk holdt 4 regattaer, og en super
gri l lfest etterpå i Mildevågen. Søndagen ble overskyet og helt
uten vind, sl ik at det ikke ble flere regattaer, men det ble en
fin premieutdel ing med god servering og topp stemning på
søndagen.

Gratulasjoner ti l ”Hyggen” fra Austevoll sei lforening som
stakk av med NM tittelen. Ombord var Andreas Martin
Iversen fra Austevoll sei lforening sammen med Kristian Holst
og Morten-Johan Sletten Steene, begge fra MB. Jan Malmin
Hansen, MB, tok sølvmedalje ombord i "Berserk" sammen
med Jan Vee og Lars N. Grøteide, begge fra Siglarlaget
Njord/Tysnes. Bronse gikk ti l "Susi" fra Siglarlaget
Njord/Tysnes med Kjel l Magnus Økland, Bernhard Gjerstad
og Vegard Aslaksen. Takk ti l al le som var med å gjøre dette

ti l et supert arrangement både på sjø og landsiden, bl.a.
jentelaget som er med og sørger for god servering! Spesiel l
stor takk ti l Kjel l Totland som regattaleder!

Vi fikk avslag fra Bergen kommune på søknad om
dispensasjon for å sette opp ett ekstra bygg i ti lknyting ti l
Mildenøstet, og det er et behov for å klargjøre veien videre
for fasi l itetene våre i Mildevågen. Som mange har fått med
seg er det stor graveaktivitet i forbindelse med ny kommunal
avløpsledning i Mildevågen, og dette kan få konsekvenser for
båtopptak og lagring av båter på land i vinter. Vi skal få
avklart dette så snart som mulig. Følg med på nettsidene
våre når det gjelder båtopptak, dugnader og andre aktiviteter!

I ti l legg skal Bergen kommune lage ny reguleringsplan for
Mildevågen i forbindelse med ny gang- og sykkelsti , noe som
også vil påvirke våre muligheter spesielt når det gjelder
vinteropplag på land. Vi skal i dialog med Bergen kommune
nå i høst for å prøve å sikre båtlagets interesse i dette
planarbeidet, og vi håper at dette også skal være en god
mulighet for oss for å sikre framtidige gode rammer i
Mildevågen, inklusive muligheter ti l å utvide våre
naustfasi l iteter Har dere synspunkt og innspil l kan dere
sende dette på epost ti l styret@mildebatlag.org.

Vi prøvde å arrangere både båtførerkurs og seilkurs tidl ig i
august, men dette ble dessverre ikke noe av grunnet lav
påmelding. Mulig vi valgte noe feil tidspunkt i forhold ti l
ferien. Vi kommer ti lbake med informasjon om nye
muligheter, og håper på bedre oppslutning!

Det er fremdeles gode muligheter for seil ing og båtl iv utover
høsten, og vi oppfordrer al le ti l å slutte opp om de ulike
regattaarrangementene båtlaget er med på. Spesielt vi l jeg
oppfordre dere ti l å bl i med på klubbmesterskapet for jol ler
og Oselvere 29. september og Tur og Hav 30. september

Har du ikke egnet seilbåt, men ønsker å seile; har vi både
Fevaer, Oselvere og Tur & Havbåter som trenger mannskap.
For de som ikke ønsker å seile selv vi l vi kunne arrangere
plass i følgebåter sl ik at en kan få se regattaen ute på
fjorden.

Beste seilerhi lsen

Geir Lasse Taranger

Styreleder

Leder
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Innkall ing årsmøte

Store Milde, 20.08.201 2

ÅÅrrssmmøøttee 220011 22

Det kalles herved inn ti l årsmøte i Milde båtlag

Tirsdag 20. november kl 1 900

Dagsorden:

1 . Åpning av årsmøtet og godkjenning av innkall ing

2. Valg av dirigent, referent og tel lekorps

3. Godkjenning av fremmøtte medlemmer

4. Godkjenning av saksliste

Saksliste:

1 . Årsberetning 201 2

2. Regnskap 201 2

3. Forslag av saker fra styret

4. Forslag av saker fra medlemmene

5. Vedta kontingenter og avgifter

6. Budsjett for 201 2

7. Valg av representanter ti l styre og utvalg

Forslag som skal behandles på Årsmøtet må være sendt styret seinest 30. september 201 2.

VVeell mmøøtttt!!

SSttyyrreett

Milde Vimpel
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Nytt fra Jentelaget
JJEENNTTEELLAAGGEETT

VVÅÅRR OOGG SSOOMMMMEERREENN 220011 22

Jentelaget er som vanlig ti lstedet på det som rører seg i
Milde Båtlag, Sesongen startet med båtutsett og vi sti l te
med varm gryterett 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 serverte vi varm mat ved
premieutdel ingen.

Sommer regattaen og Bergen Cup 9 og 1 0 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.

SSTT.. HHAANNSS feiringen i Mildevågen var det som vanlig stor
oppslutning om ti l tross for at det regnet både i bøtter og
spann. Salg av kaffe og vaffler gikk unna i en fei,

Vi tente bålet ca 1 9 30, det brant lystig,

I år var det famil ien Danielsen som satt brannvakt ti l kl 24,

da slukket de restene og gikk hjem, ved en seinere
anledning ryddet vi bålrester og spiker

I år var det Milde Båtlag som arrangerte NM for Oselvar.

Jentelaget hadde tent gri l lene og laget masse deil ig gri l lmat
ti l sultne seilere og arrangører. Det var en vellykket måte å
feire på. Dette skal vi gjøre flere ganger.

Lise

SSOOMMMMEERRMMAARRKKEEDD

Den 2 juni 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.

NM Oselvar MB 201 2. Foto: Geir Lasse Taranger

Styret i Milde Båtlag har kjøpt inn et parti med vimpler med
Milde Båtlags logo. Disse deles ut gratis ti l medlemmer frem
ti l nyttår under den forutsetningen at vimpelen festes synlig
på båten ti l det enkelte medlemmet. For seilbåter betyr det
at den skal henge i et av salingshornene. Også motorbåter
bør klare å finne en plass som er synlig og estetisk riktig.
Det er ikke et krav at båten skal l igge i Mildevågen.

Det deles bare ut en gratis vimpel per båt. Ønskes det flere
kan det kjøpes. Fra nyttår vi l vimplene bli solgt for kr 200,- .

Meningen er at vi skal promotere Milde Båtlag, samt at det
gjør det enklere å finne "en lokal venn" når en kommer ti l en
havn.

For å forenkle logistikken er det bestemt at vimplene blir delt
ut ved båtopptak den 20. oktober.

Jeg håper at så mange som mulig benytter seg av denne
muligheten, sl ik at Milde Båtlag "bl ir sett" ute på fjorden og i
havner.

Styret

Milde Vimpel
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NM Oselvar 201 2
Oselveren er kåret ti l Norges nasjonalbåt og er sentral i
båtlaget vårt! Årets Oselver NM ble arrangert av Milde
Båtlag i helgen 11 .-1 2. august. Det var 24 deltakende båter i
år. Første dag var det sol og fin vind og en fikk kjørt 4
seilaser. Deretter var det gri l lfest og hyggelig samvær i
Mildevågen. Søndagen ble det overskyet og ingen vind, sl ik
at det ikke ble flere seilaser i NM. Men fire avviklede seilaser

holdt ti l gyldig norgesmesterskap, sl ik at norgesmestrene
kunne kåres og NSF gull-, sølv- og bronsemedaljer utdeles.
Avslutningsvis ble det en flott premieutdel ing ledet av
regattasjef Kjel l Totland, samtidig med servering av kaffe,
brus og kaker på jol leplassen i Mildevågen.

KKjjeell ll TToottll aanndd vvaarr ssttøødd ii gg rreeggaattttaassjj eeff oogg ssttoodd ffoorr pprreemmiieeuu ttddeell ii nnggeenn ii MM ii ll ddeevvååggeenn ((FFoottoo:: GGeeii rr LLaassssee TTaarraannggeerr)) ..

EEnn ffll ootttt gg jj eenngg ffrraa MM ii ll ddee BBååttll aagg ssøørrggeett
ffoorr eett ssooll ii dd oogg vveell ll yykkkkeett aarrrraannggeemmeenn tt,,
bbååddee ttii ll ll aannddss oogg ttii ll vvaannnnss..

FFrraa vveennssttrree:: BBeerrii tt RRaassmmuusssseenn ,, RRuunnee
SSøørreeii ddee,, KKaarrsstteenn OOmmaa,, DDaagg OOll aavv
DDrraannggee,, OOll ee EErrii kk DDrraannggee,, GGuunnnnaarr
MM ii ll ddee,, JJaann CChhrrii ssttoopphheerrsseenn ,, EErrii kk
BBii rrkkeell aanndd ,, AAssttrrii dd EEggeell aanndd ,, II nnggeerr LLii ssee
MMii ll ddee,, BB ii rrttee NNeessssee,, MMaayy KKrrii ssttii nn
BBii rrkkeell aanndd oogg MMaarrii aannnnee BBll oomm.. ØØvvrrii ggee
ffuunnkkssjj oonnæærreerr oogg mmeeddhh jj ee ll ppeerree vvaarr ii kkkkee
ttii ll sstteeddee ddaa bbii ll ddeett bbll ee ttaatttt.. ((FFoottoo:: GGeeii rr
LLaassssee TTaarraannggeerr)) ..



Representant for Norges Seilforbund, Hermod Opstvedt,
delte ut NSFs gull-, sølv- og bronsemedaljer ti l
mannskapene om bord i de 3 beste båtene. Fra Milde
Båtlag ble de også ti ldelt vanl ige 1 . , 2. og 3. premier for NM
Oselvar 201 2.

I ti l legg hadde arrangøren fått ti ldelt diverse gavepremier,
som ti lfalt følgende:

Hordaland Fylkeskommune Sølvpokal ti ldelt norgesmester
Andreas Martin Iversen (AuS), rormann på gullbåten
«Hyggen».

Hordaland Idrettskrets Krystal lvase ti ldelt norgesmester
Kristian Holst (MB), fokkemann på gullbåten «Hyggen».

Milde Båtlags Gavepremie, fruktfat av glasskunstner Eva
Gram, ti ldelt norgesmester Morten-Johan Sletten Steene
(MB), storseilmann på gullbåten «Hyggen».

Milde Båtlags gavepremier, kubbelys holdere i glass av
glasskunstner Eva Gram, ti ldelt mannskapene om bord i
gul l-, sølv- og bronsebåtene «Hyggen», «Berserk» og
«Susi».

«Susi», ved rormann Kjel l Magnus Økland, vant napp i
Oselvarklubbens Startpokal av 1 997 med start i skuddet i 4.
NM seilas.

Fra Seilmaker Iversen hadde arrangøren fått diverse
sponsorgaver, bl.a. sei lerstøvler, redningsvester, sei lerutstyr
etc. Disse ble loddet ut på deltakerbåtenes seilnummer. I alt
9 gavepremier ble trukket ut og de heldige vinnerne fikk
ti ldelt sine sponsorpremier før hovedpremieringen og kåring
av Norgesmestre 201 2 i Oselvar fant sted.

GGuu ll ll ,, ssøø ll vv oogg bbrroonnsseevvii nnnneerrnnee ffrraa åårreettss OOsseell vveerr NNMM ppåå MMii ll ddee.. FFrraa vveennssttrree:: SSøø ll vvvvii nnnneerrnnee LLaarrss NNoorrvvaall dd GGrrøøtteeii ddee ((SS..NNTT)) ,, JJaann VVeeee ((SS..NNTT)) oogg
JJaann MM.. HHaannsseenn ((MMBB)) ,, gguu ll ll vvii nnnneerrnnee MMoorrtteenn --JJoohhaann SSll eetttteenn SStteeeennee ((MMBB)) ,, AAnnddrreeaass MMaarrttii nn II vveerrsseenn ((AAuuSS)) oogg KKrrii ssttii aann HHooll sstt ((MMBB)) ,,
bbrroonnsseevvii nnnneerrnnee BBeerrnnhhaarrdd GGjj eerrssttaadd ((SS..NNTT)) ,, KKjj ee ll ll MMaaggnnuuss ØØkkll aanndd ((SS..NNTT)) oogg VVeeggaarrdd AAssll aakksseenn ((SS..NNTT)) .. ((FFoottoo:: GGeeii rr LLaassssee TTaarraannggeerr))
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Nytt fra treningsutvalget
TTrreenn ii nnggssuu ttvvaall ggeett har heller ikke i år fått ti l
økt rekruttering og deltagelse, i l ikhet med
de andre seilforeningene i Fana.

RReekkrruu tttteerrii nnggssffoorrssøøkkeennee har vært
konsentrert om annonsering i Fanaposten
og BT. Det har vært NULL respons for
rekruttering ti l jol leseil ing.

SSeeii ll kkuu rrss ble gjennomført i våres, med kun
2 rekrutter og noen jol leseilere med
erfaring. Det har vært annonsert seilkurs for
voksne, men for få påmeldte gjorde at det
ble avlyst.

BBååttfføørreerrkkuurrss var også planlagt og
annonsert for august, men med kun 3
påmeldinger måtte dette også avlyses. Til
tross for en svært lav pris. Det vi l bl i vurdert
om det skal forsøkes gjennomført i
september.

TTrreenn ii nnggeennee eerr OONNSSDDAAGGEERR kkll .. 11 77:: 3300 ttii ll ccaa..
2200:: 3300. Det vi l bl i lagt vekt på teori og
opplæring, regatta-øving og debrief. For å
få dette ti l må foreldrene rigge båter, gjøre
klar mat og drikke ti l sl itne seilere, ta opp,
spyle og rydde vekk båtene.

SSaammll ii nnggeennee er også i år bl itt l i te brukt av
våre seilere.

SSoommmmeerrmmaarrkkeeddeett i juni hadde mange seil-
interesserte og det var kø for å seile hele
dagen. Solveig og Nora Jernes skal ha stor
takk for en flott innsats!

RReeggaattttaa--ttrreenn ii nnggeennee har hatt stor suksess.
Alle synes det er langt mer interessant å
seile når det er kniving om å bli beste
trenings-seiler gjennom sesongen.

TTeemmaakkvveell ddeenne ble gjennomført også denne
våren. Takk nok en gang ti l Kjel l Totland.
Gi beskjed ti l Kjel l om det er tema som
ønskes diskutert i høst.

Jeg vil oppfordre alle ti l å rekruttere unge
seilere sl ik at vi får ful l utnyttelse av våre
jol ler. Vi har jo også jol ler for noe eldre
nybegynnere – Zoom og Feva.

Jan Jernes – jernes@online.no -
4826511 5.
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Sesongen er nå godt i gang og i løpet av effektive
dugnadstimer i vår fikk vi sluttført Vågeelvkaien, gjennomført
et vel lykket båtutsett og justert båser. I ti l legg har vi fått
reparert landgangen på 1 00-kai. Takket være en flott
innsats av dugnadsgjengen har alt falt på plass og vi har
etterhvert kunnet nyte late sommerdager på sjøen.
Kaianlegget er nå i god stand og det er ikke planlagt store
endringer ti l neste år.

Selv om sesongen på langt nær er over er det al l ikevel tid
for å planlegge høstens aktiviteter. Dette inkluderer blant
annet båtopptak og søknad om vinterplass.

SSØØKKNNAADDSSFFRRII SSTT

VVIINNTTEERRPPLLAASSSS 11 44.. SSEEPPTTEEMMBBEERR

Elektronisk søknad er ti lgjengelig på MB sine hjemmesider
og fristen for vintersesongen er satt ti l fredag 1 4. september.
Valg av dugnadstid gjøres sammen med søknaden. Husk å
oppgi medlemsnummer. Det er videre viktig at riktige
båtdata føres opp.

BBÅÅTTOOPPPPTTAAKK 2200.. oogg 2211 .. OOKKTTOOBBEERR

Båtopptak er satt ti l lørdag 20. oktober. Vi ønsker å få jobben
gjort i løpet av en dag, men for at vi skal lykkes er vi
avhengig av at det ikke brukes for lang tid med hver båt.
Dette betyr at al le må ha klar sin oppsti l l ingskrybbe eller
bukker på rett plass ti l rett tid. Dersom vi ikke blir ferdige i
løpet av lørdag må alle sti l le på nytt søndag 21 . oktober.
Vinterplass gjelder frem ti l (men ikke inkludert) lørdag 1 3.
apri l 201 3.

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.

BBÅÅTTUUTTSSEETTTT VVÅÅRR 220011 33

Båtutsett våren 201 3 er satt ti l søndag 1 4. apri l . Dugnad for
å justere kaianlegget for sommersesongen er satt ti l lørdag
1 3. apri l 201 3.

FFLLYYTTTTII NNGG TTII LL SSOOMMMMEERRPPLLAASSSS IINNNNEENN 11 33.. AAPPRRII LL

For å kunne utføre båsjusteringer før båtutsettet må alle som
ligger på sjøen denne vinteren flytte ti l sommerplass senest
fredag 1 2. apri l . Den enkelte båteier etterlater selvfølgel ig
båsen i ordentl ig stand og fri fra for eksempel gammelt
tauverk.

FFOORRTTØØYYNN IINNGG

En vinterstorm kan være voldsom. For å unngå unødvendig
belastning og ødeleggelse av kaianlegg må alle båter
fortøyes stramt med rykkdempere. Da unngår man kraftige
rykk og bevegelser i båsene med ti lhørende slitasje. 2
springere og 4 trosser / brester der al le har rykkdempere er
et minimum.

Hver enkelt båteier har ansvar for ettersyn av utriggere og
kai ved egen båt. Båteier har også plikt ti l å varsle hvis
alvorl ige fei l el ler sl itasje oppdages andre steder ved
anlegget.

AANNNNEETT

Sammen vil vi greie å holde havn og eiendeler i god stand.
Vi oppfordrer medlemmene ti l å komme med forslag ti l
mulige utbedringer og ti ltak. Benytt gjerne epost: nost-
havn@mildebatlag.org.

Hilsen

Per Lasse Reinertsen

Leder Havneutvalg

KKoorrssffjj oorrdd ttrriimmmmeenn 2211 .. AAuugguusstt 220011 22 .. ((FFoottoo:: GGeeii rr LLaassssee TTaarraannggeerr))

Nytt fra havneutvalget
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Nytt fra nøsteutvalget

Nøstutvalget for 201 2 består av følgende;

Jan Fossberg - leder, Ari ld Myhre, Ivar Trones, Michael
Riisøen og Dag Erik Rønvik.

Det har vært gjennomført flere dugnader i løpet av våren og
forsommeren. I ti l legg har noen av våre lokale medlemmer
tatt egne initiativer, ikke minst når det gjelder rydding og
orden rundt området. Det er grunn ti l å sende dem en stor
takk.

Mildenøstet har bl itt omgjort innvending for å få plass ti l al le
oselverne som vil inn. Vi har fått flere nye medlemmer med
oselvere fra Hjel lestad, og så langt har vi fått plass ti l al le.

Vi har en stor høstdugnad igjen, og vil da starte med
reparasjon av kai fremfor nøstet. Flere bord må skiftes ut,
noe som er en omfattende og krevende oppgave.

Jan Fossberg

Leder Nøsteutvalg

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 !

Slik 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

Foto: Dag Olav Drange

Grasrotandel 201 2
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Terminl isten for laget, og seil- kretsen, var alt på plass tidl ig i
vår. Da hadde allerede NM komiteen arbeidet fra tidl ig høst
2011 med søknader ti l Seilforbundet om å stå for det
kommende Norgesmesterskapet for Oselvarbåter.

Regattautvalget har ansvaret for å få gjennomført al le
båtlagets terminfestede seil-aramgement. Utvalget har også
et sterkt engasjement i å stå for det regatta-messige ved
treningskvelder. Utvalget skal sørge for at våre
rundingsmerker er lagt ut før sesongen starter, og
vedlikeholde og supplere bøyer som driver av eller bl ir
ødelagt på annen måte. Signalflagg og stenger,
nummertavler , flaggkrakker og fløyteutstyr skal stel les og
fungere gjennom en hel sesong.

Sesongen startet som planlagt, med treningseil ing.

Korsfjordtrimmen var første prøve på at alt virket.
Deltakerantal let var bra alt fra første regatta. Det er spesielt
hyggelig at båter fra Bs, og Hjs, også er kommet med,
sammen med båter fra Os og Milde, sl ik at dette bl ir en
positiv opplevelse for mange. Det er tydelig lettere å få 20
-30 båter ti l start en tirsdag enn en helg.

Uken etter fulgte vår lokale trening på Fanafjorden, Milde
trimmen. Det har vist seg utover i sesongen at det stort sett
er de samme 7 ti l 9 båtene som er med her inne på fjorden.
Dette synes vi i utvalget er leit siden vi tror at det å delta vi l le
gi langt flere en god anledning ti l å skjerpe sansene for
seil ing. Vi som seiler har det hyggelig enten vi vinner, el ler
er lengre bak i feltet. Og så har vi hatt noen hyggelige
kvelder på nøstet etter seilasene. Litt “matnyttig” program og
en kaffekopp før en drar hver ti l sitt.

Den første virkel ige regattaen var Mildeskvetten.
Deltagelsen var ikke særlig stor, men de som seilte hadde
en flott opplevelse. Resultatl istene finnes på nettet under

båtlagets hjemmeside.

Vi er så heldige i Milde Båtlag, at Kjel l tar seg av all
regattaservice, og resultater og utlegg på nettet er klart
straks han har fått innkomstl isten på bordet, og har gjort
unna beregningene. Dette gjelder også på alle
treningsseilasene.

Tidl ig i Juni, helgen 9. og 1 0. gikk et stort arrangement av
stabelen. MB-jol len samlet mange deltakere fra ul ike
klasser. Dette var et en dags arrangement. Bergen Cup
Sniper gikk over to dager, lørdag og søndag, med egen
bane for disse. Sammen med dette ble det også arrangert
sommerregatta for Knarrer og Oselvarbåter. Hele tre
banesystem var i aktivitet på samme tid. Dette krever mye
materiel l og mange personer. . Det var flere medlemmer som
brukte av sin dugnadstid ti l dette, og fikk noen fine dager på
sjøen. En stor takk rettes ti l al le som gjorde en innsats.

I skrivende stund er vi i ful l gang med oppkjøring ti l NM for
Oselvar. Forhåndspåmelding tyder på at båttal let som sti l ler
ti l start, vi l l igge på godt over 20. Dermed får vi opprettholdt
status for å kunne arrangere NM til neste år også.
Papirmøllen har vert i gang siden tidl ig på høsten 2011 , og
nå ligger alt på bordet, klar ti l å ta imot seilerne. Vi håper på
et godt arrangenent, og fornøyde deltakere.

Alle resultat l ister og pokalplasseringer vi l bl i presentert i
årsberetningen, men den fortløpende informasjonen
kommer på nettet straks dette legges ut.

Vi håper på en aktiv høstsesong og håper at vi ser enda
flere seilere på sjøen etter ferien.

Dag Olav Drange

NM Oselvar MB 201 2. (Foto: Dag Olav Drange)

Nytt fra regattautvalget



RETURADRESSE: MILDE BÅTLAG
SKIPANESVEGEN 1 2, 5259 HJELLESTAD

Milde Båtlags hjemmeside

www.mildebatlag.org

32774985399875

MILDE BÅTLAG
Organisasjonsnummer: 985399875

Husk båtopptak 20. og 21 . oktober

Husk å melde fra om adresseforandring!

Bruk http: //mildebatlag.org/medlem/

Huftarøy rundt 201 2. (Foto: Vidar Åsvang)

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 red-
usere portoutgiftene ti l Milde Båtlag, og du sparer mil jøet.




