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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

MB Medlemsblad

Redaksjonskomité:

Vidar Åsvang / Geir Lasse Taranger

E-post:

mb-blad@mildebatlag.org

Utgivelser:

2 - 3 ganger i året + årsberetning.

Opplag: ca. 350 stk.

Trykk: Bodoni hus

Annonsepriser:

Helside kr. 1 000,-
Halvside kr. 500,-
Kvartside kr. 250,-
(ti l legg for farge)

Leder:
Geir Lasse Taranger
Telefon mobil : 901 11 596
E-post: geirt@imr.no
styret@mildebatlag.org

Nestleder:
Helge Holmbekk
Telefon mobil : 970 32 765
E-post: holmbek@frisurf.no

Sekretær:
Erik Birkeland
Telefon mobil : 997 93 320
E-post: Erik.Birkeland@fmcti.com

Økonomistyrer:
Berit Rasmussen
Telefon privat: 55 99 1 5 34
E-post: Bj-rasmu@online.no

1 . Styremedlem:
Leder regattautvalget
Bjørn Rasmussen
Telefon mobil : 901 09691
E-post: Bj-rasmu@online.no
E-post: regatta@mildebatlag.org

2. Styremedlem:
Leder nøstutvalg
Jan Fossberg
Telefon mobil : 480 29 552
E-post: jan_fossberg@yahoo.co.uk
E-post: mb-nost@mildebatlag.org

3. Styremedlem:
Leder havneutvalg
Per Lasse Reinertsen
Telefon mobil : 905 75 402
E-post:Per.Lasse.Reinertsen@
akersolutions.com
E-post: mb-nost@mildebatlag.org

4. Styremedlem:
Leder treningsutvalget
Jan Jernes
Telefon mobil : 482 65 11 5
E-post: jernes@online.no

5. Styremedlem:
Utleie av 2. etg. i Mildenøstet
Repr. jentelaget
Sissel Nilsen
Telefon mobil : 900 64 524
E-post: sissenil@msn.com

1 . Varamedlem
Fiona Fredheim
Telefon mobil :
E-post:fiona.fredheim@hotmail .com

2. Varamedlem:
Michael Riisøen
Telefon mobil : 484 94 31 4
E-post: michael.ri isoen@adm.uib.no

3. Varamedlem:
Erl ing Nesse
Telefon mobil : 952 66 880
E-post: erl ing@oaf.nu

4. Varamedlem:
Leder redaksjonskomiteen
Vidar Åsvang
Telefon mobil : 905 25 363
E-post: vasvang@broadpark.no
mb-blad@mildebatlag.org

Nøsteutvalg:
Jan Fosseberg 480 29 552
Arild Myre
Ivar Trones
Dag Erik Rønvik

Havneutvalg:
Per Lasse Reinertsen 905 75 402
Arne Sætevik
Vidar Wien
Bjørn Hannisdal
Geir Einarsen
Ole Steinar Andersen

Treningsutvalg:
Jan Jernes 482 65 11 5
Erl ing Nesse 952 66 880
Jan Hansen
Arvid Jørgensen

Regattautvalg:
Bjørn Rasmussen: 55 99 1 5 34
Kjel l Totland
Berit Rasmussen: 55 99 1 5 34
Rune Søreide: 900 41 31 2
Eirik Birkeland
Karsten Oma
Gunnar Milde
Stein Olav Drange: 911 83 881

Revisorer:
Erik Lie-Nielsen
Grete Milde

Valgkomite:
Trond Lunde
Peter Elvingdal

Repr. ti l NSF Seilting 3 rep.
Repr. ti l HSK Seilkretsting 3 rep.
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Hei al le sammen!

Velkommen ti l ny utgave av MB bladet, nytt styre og nytt
år i Milde båtlag!

Vi kan se ti lbake på et aktivt år i 201 2, der NM i Oselvar
arrangert av Milde båtlag var ett av høydepunktene. Vi
har som vanlig hatt stor aktivitet på sjøen, der
regattautvalget sto for en imponerende innsats med
tirsdags- og onsdagstrimmer, og en rekke
helgearrangement. Vi hadde også brukbar deltagelse i
regattaer av Milde båtlag sine seilere, men her kan vi bl i
mye bedre. Det var godt oppmøte på dugnader i havn og
nøst, og jentelaget sto for mange fine sosiale
arrangement.

Treningsutvalget har prøvd å øke rekrutteringen av unge
seilere. Vi viste oss fint fram på Sommermarkedet i
Mildevågen der mange fikk prøvd seg i seil jol ler. Vi har
hatt en rekke ulike andre ti lbud - men lite respons. Vi
hadde bra oppslutning på et båtførerkurs for både unge
og voksne like før jul , og jeg håper vi får mer oppslutning
om de ulike kursaktivitetene og treningene i år.

Dugnadsarbeidet har fungert godt og er avgjørende for å
vedlikeholde anleggene, for regattaer, trening og
rekruttering av nye seilere. Vi vi l takke alle som gjør en
stor innsats - ofte langt utover minimum pålagt antal l
timer - på alle aktivitetene vi har igjennom året.

Jeg vil takke utgående styremedlemmer og
utvalgsmedlemmer med flott utført arbeid. Uten den store
innsatsen disse gjør gjennom hele året vi l le ikke Milde
Båtlag bestå. Spesielt vi l jeg takke Odd Haugland som
har vært en stødig kasserer i mange år, og sti lt opp på
regattaer og i styrearbeid over en lang periode.

I år skal vi arrangere bl.a. Bergen Cup
Snipe/Sommerregatta for Oselvar, kjølbåter og Knarr,
samt Mildeskvetten, Mildetrimmen og Oselvar- og
jol letrim. I ti l legg kommer Korsfjordtrimmen og
Askeladden sammen med Os seilforening. Vi håper at
flest mulig har anledning ti l å delta – enten som deltakere
på regattabanen, som ti lskuere i egne båter – eller ved å
være med å bidra ti l arrangementene både på sjø og
landsiden.

Nytt av året er at det er vedtatt på årsmøtet i 201 2 at en
skal prøve å stimulere ti l økt deltagelse på trimmer og
Milde båtlag sine regattaer ved å gi en rabatt på
havneleien. Konkret vi l det si at hvis en båt er med på
minst 3 regatta- el ler trimarrangement i 201 3 arrangert
av Milde båtlag vil en få en rabatt på 2000 kr i forhold ti l
ny sommerleie i 201 4.

Tilsvarende rabatt vi l bl i gitt ti l motorbåter i 201 4 som er
med som følgebåt på 3 slike arrangement, el ler hjelper ti l
som følgebåt med treningsutvalget, utover den pålagte
dugnaden i 201 3. Dette må imidlertid skje etter avtale
med regattautvalget, el ler treningsutvalget sl ik at dette
planlegges ut fra når de har behov for ekstra hjelp. Vi
trenger bl.a. sikringsbåter på jol letrimmen som i år bl ir på
mandagene. Mer informasjon om dette vil bl i lagt ut på
nettsidene våre. Vi vi l evaluere denne ordningen etter
201 3 sesongen.

Det er tatt initiativ ti l et fel lesarrangement ”Tom brygge”
mellom seilforeningene i HSK lørdag 4. mai der flest
mulig seilbåter samles på Byfjorden for å profi lere
seilsporten, og kombinere dette med et sosialt
famil iearrangement i hver seilforening. Mer informasjon
om dette kommer etter hvert på nettsiden vår.

I forbindelse med sommermarkedet i Mildevågen lørdag
1 . juni vi l vi på nytt arrangere famil iedag med båter og
jol ler på sjøen - sl ik at flest mulig får prøve seg, både
unge og litt eldre.

Vi anbefaler at dere følger med på aktivitetskalenderen
vår som viser al le arrangementene i klubben på
nettsiden. Målet er at denne skal al ltid være oppdatert.
Dette gjelder alt fra planlagte styremøter/møter,
regattaer, arrangement og dugnader ti l utsetting/opptak
av båter, etc.

Vi i styret ser fram ti l en spennende og aktiv seilsesong i
Milde båtlag!

GGeeii rr LLaassssee TTaarraannggeerr

LLeeddeerr MM ii ll ddee bbååttll aagg

Leder
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Referat fra Årsmøte 201 2
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1 . Årsberetning 201 0Referat fra Årsmøte 201 2
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Referat fra Årsmøte 201 2
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Referat fra Årsmøte 201 2
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Terminl iste 201 3





Korsfjordtrimmen 2011 . Foto Os Seilforening



Havneutvalget
Milde Båtlag gir oss en enestående mulighet ti l å nyte sjø og
båtl ivets gleder. Vi vi l i stor grad lykkes dersom hvert enkelt
medlem viser et sterkt engasjement for båtlagets ve og vel
og sti l ler opp på dugnad så vel som andre arrangementer.

SSØØKKNNAADDSSFFRRII SSTT SSOOMMMMEERRPPLLAASSSS 11 .. MMAARRSS

Elektronisk søknad vil bl i ti lgjengelig på MB sine
hjemmesider i begynnelsen av februar. Følg med – den
enkelte er selv ansvarl ig for å huske påmelding. Valg av
dugnadstid foretas sammen med søknaden.

BBÅÅTTUUTTSSEETTTT 11 44.. AAPPRRII LL

Vi starter klokken 09:00 og holder på så lenge det er
nødvendig. Alle sti l ler selvfølgel ig opp.

VVII NNTTEERRDDUUGGNNAADDEERR

Vi har hatt en dugnad så langt i vinter. Hver enkelt har
dugnadsplikt på 1 0 timer for vintersesongen. Husk å
registrere deg hos den ansvarl ige for havn. Tidspunkter for
dugnadene er kl 1 7:00-20:00 for ukedagene og 09:00-1 5:00
for helgedagen. Gjenstående dugnader for vintersesongen:

DDaattoo AAnnssvvaarrll ii gg

• 20. mars Geir Einarsen (havn)

Jan Fossberg (nøst)

• 1 0. apri l Vidar Wien (havn)

Jan Fossberg (nøst)

• 1 3. apri l Per Lasse Reinertsen (havn)

Ari ld Myhre (nøst)

FFLLYYTTTTII NNGG TTII LL SSOOMMMMEERRPPLLAASSSS IINNNNEENN 99.. AAPPRRII LL

Båter på sjø skal flytte ti l sine ti ldelte sommerplasser innen
9. apri l for å muliggjøre justering av anlegget før utsetting av
båtene. Den enkelte båteier etterlater selvfølgel ig båsen i
ordentl ig stand og fri fra for eksempel gammelt tauverk.

SSOOMMMMEERRDDUUGGNNAADDEERR

Vi ber al le om å melde seg på totalt 6 timer med dugnad for
sommersesongen. Vi mener dette skal være ti lstrekkelig.
Skul le noe uforutsett oppstå kan det al l ikevel kreves 1 0
timer med dugnadsinnsats av den enkelte. Tidspunkt for
dugnadene er kl 1 8:00-21 :00. Følgende datoer er satt opp
for sommersesongen:

DDaattoo AAnnssvvaarrll ii gg

• 23. apri l Bjørn Hannisdal (havn)

Jan Fossberg (nøst)

• 22. mai: Geir Einarsen (havn)

Ivar Trones (nøst)

• 1 2. juni Ole Steinar Andersen (havn)

Dag Erik Rønvik (nøst)

• 1 4. august Vidar Wien (havn)

Ari ld Myhre (nøst)

• 1 1 . sept. Ole Steinar Andersen (havn)

Jan Fossberg (nøst)

AANNSSVVAARR

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.

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 ti lhørende
slitasje. 2 springere og 4 trosser / brester der al le har
rykkdempere er et minimum.

LLAAGGRRIINNGG II KKOOMMMMUUNNEENNØØSSTTEETT

Det må søkes om plass ti l lagring av jol le og bruk av
lagerhyl le i kommunenøstet.

SSTTRRØØMM

MB tildeler faste uttak ti l dem som har søkt om strøm. Hver
enkelt er ansvarl ig for det angitte uttaket. Det skal ikke
benyttes annet uttak en det som er ti ldelt den enkelte.

AANNNNEETT

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

HH ii ll sseenn hhaavvnneessjj eeffeenn

PPeerr LLaassssee RReeii nneerrttsseenn



Nøsteutvalget

Nøstutvalget for 201 3 består av følgende;

Jan Fossberg, leder, Ari ld Myhre, Ivar Trones og Dar Erik
Rønvik.

Sammen med Havneutvalget har vi lagt foreløbige planer for
dugnadsarbeidet gjennom våren og sommeren. I år legger vi
også opp ti l noen onsdagsdugnader. Med god planlegging
bør vi få gjort en god del selv om vi kun har noen
kveldstimer. Detal jer om dugnader kan en lese om annen
plass i bladet.

Av større oppgaver for nøst kan nevnes; fortsette arbeidet
med kai fremfor Mildenøstet, innvending maling av gang og
trappeoppgang i Mildenøstet, rydding av skrot ute og inne i
Mildenøstet etc. Ti l det siste vil vi be alle som har noe

liggende inne i nøstet og som ikke hører ti l oselvere eller
seil jol ler om å fjerne dette dersom de ønsker å ta vare på
det. El les vil det bl i kastet. Det samme med utstyr som er
lagt bak containeren hvor vi lagrer bensinkanner. Ti l
dugnaden 23.4. vi l det bl i besti lt en konteiner og alt som
innti l da ikkje er fjernet vi l bl i kastet.

Vi vi l også oppfordre medlemmer ti l å ta kontakt dersom de
oppdager forhold rundt nøstene som bør ordnes opp i. Vi vi l
også anmode medlemmer at de tømmer Båtlaget sine jol ler,
gummibåter, og RIB med vann. Spesielt er dette viktig på
sommeren da båtene er mindre i bruk og har mindre ti lsyn
fra treningsutvalget.



Treningsutvalget



Jentelaget
Godt Nytt År fra Jentelaget.

Fjoråret ble som vanlig avsluttet med den tradisjonel le
julebasaren i Milde Båtlag.

Også denne gangen var vi så heldig å få Tore Kristian ti l å
lose oss trygt gjennom tallenes spenning. Sosialt samvær ,
godt humør og vinnerglede preget hele kvelden.

Selv om det fremdeles er vinter planlegger vi nå vårens
arrangementer. Så også i år vi l jentelaget være ti lstede når
noe skjer i MB. Både ved båtutsett , helgedugnader og
regattaer vi l det bl i mulig å få kjøpt noe å bite i .

Vi vi l også allerede minne om at Milde og Hjel lestads
Grendalags Sommermarked blir avholdt 1 . Juni i
Mildevågen. Vi oppfordrer al le medlemmer i MB ti l å sti l le
opp og tale Båtlagets gode sak.

Vi ser frem ti l nok en sesong med god dugnadsånd og godt
humør i Mildevågen.

Sissel , Jentelaget

NM Oselver 201 2
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Økonmiansvarl ig
Nytt år med litt forandringer

Milde Båtlag har engasjert et regnskapsbyrå som fører
regnskapet for oss, samt sender ut faktura ti l medlemmene.

Derfor er det meget veldig viktig å bruke KID nummeret som
står på regnigene. Hvis dette ikke gjøres vil det lett føre ti l
purring fra regnskapsbyrået. Bruk av KID vil forenkle
registrering av hvem som har betalt. Hvis du mottar mer enn
en faktura, så må hver enkelt betales med KID. Det er ikke
rom for å slå sammen beløpene på de ulike fakturane.

Økonomiansvarl ig

Berit

Challenger på tur i Hardangerfjorden

Mildetrimmen

Gøy med Snipe



RETURADRESSE: MILDE BÅTLAG
SKIPANESVEGEN 1 2, 5259 HJELLESTAD

32774985399875

MILDE BÅTLAG
Organisasjonsnummer: 985399875

HUSK BÅTUTSETT 1 4. APRIL.

Husk å melde fra om adresseforandring!

Bruk http: //mildebatlag.org/medlem/

Milde Båtlags hjemmeside

www.mildebatlag.org




