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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:

Arvid Jørgensen / 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 1 1 596
E-post: geirt@imr.no
styret@mildebatlag.org

Nestleder:
Helge Holmbek
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
Ari ld Myhre
Telefon mobil : 941 52 267
E-post: ari ldmyh@online.no
E-post: mb-nost@mildebatlag.org

3. Styremedlem:
Leder havneutvalg
Geir Einarsen
Telefon mobil : 952 27 1 61
E-post:geir.einarsen@dnb.no
E-post: mb-nost@mildebatlag.org

4. Styremedlem:
Leder treningsutvalget
Erl ing Nesse
Telefon mobil : 952 66 880
E-post: erl ing.nesse@oaf.nu

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 94 394
E-post: michael.ri isoen@adm.uib.no

3. Varamedlem:
Leder redaksjonskomiteen
Arvid Jørgensen
Telefon mobil : 934 62 406
E-post: arvid@fotojorgen.no

mb-blad@mildebatlag.org

4. Varamedlem:
Ole Steinar Andersen
Telefon mobil : 466 29 81 1
E-post:osa@statoi l .no

Nøsteutvalg:
Ari ld Myhre
Jan Fosseberg
Ivar Trones
Dag Erik Rønvik

Havneutvalg:
Geir Einarsen
Arne Sætevik
Rolf Smedal
Vidar Wien
Vidar Åsvang
Bjørn Hanisdal

Treningsutvalg:
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 997 93 320
Karsten Oma 480 78 030
Gunnar Milde 994 74 325
Stein Olav Drange: 91 1 83 881
Dag Olav Drange

Revisorer:
Erik Lie-Nielsen

Valgkomite:
Trond Lunde
Jan Jernes

Repr. ti l NSF Seilting 2 rep.
Repr. ti l HSK Seilkretsting 3 rep.
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Kjære medlemmer!

Håper at al le har hatt en flott båtsommer i det fine og varme
været i år. Sjelden har vi hatt så gode badetemperaturer og
så mange fine soldager her på Vestlandet.

Det har vært en fin aktivitet i båtlaget i vår med økende
oppslutning på seilarrangementene i ukedagene, men vi har
sl itt med lav oppslutning på helgearrangementene. Det har
vært med mange Sniper på mandagene (1 1 båter), og
tirsdagsseilasene har hatt god oppslutning fra Tur & hav,
både på Mildetrimmen og Korsfjordstrimmen.

Så lang i år har 34 seilbåter vært med på Korsfjordtrimmen
og 24 seilbåter på Mildetrimmen. Det har vært 3 Oselvarer
som har seilt på mandagene i vår. Vi har også hatt en del
unge på Optimistkurs på onsdagene. Mildeskvetten ble
arrangert lørdag 1 0. mai, og det var 1 4 båter som deltok, og
jentelaget sørget for servering i Mildenøstet etterpå.

Det var omfattende aktivitet med fel les Sommer- og
entyperegatta sammen med Bergen seilforening lørdag 1 4.
og søndag 1 5. juni i Fanafjorden. Det var lagt opp for jol ler,
brett, Oselvar, Knarr, Express, Yngling og evt andre, der det
ble lagt opp ti l å seile på tre baner. Grunnet l ite oppslutning
ble det kun seilt på to baner; Optimister og Zoom8 inne i
Fanafjorden, og 7 Knarrer og en Yngling lengre ute i
Fanafjorden. Totalt var det 29 båter som deltok. Den lave
deltagelsen, bl.a. at det ikke var noen Sniper el ler
Oselvarer, gjør at vi i Milde båtlag må diskutere hvilken
innsats vi skal legge i sl ike helgearrangement framover, og
også hvordan vi kan får opp igjen seil interessen! Se også
innlegget fra Regattautvalget for mer detal jert beskrivelse.

Arbeidet i de ul ike utvalgene går bra, som vanlig er
regattautvalget særs aktiv både i helgene og i ukedagene,
og det har vært god dugnadsinnsats i havn- og
nøstutvalgene. Båtutsettet gikk veldig bra i vår - og
erfaringene med de ekstra HMS tiltakene som ble iverksatt
var gode og vil bl i fulgt opp på lignende måte i høst. Vi
oppfordrer al le ti l å ha et øye med båter og anlegg, og
melde fra hvis det er avvik. Spesielt vi l vi be om at dere ser
ti l RIBene våre, og evt tømmer for vann ved behov.

Jentelaget sørger for fin servering på arrangementene våre,
og opprettholder tradisjoner som Sommermarked og St.
Hansfeiring. Treningsutvalget har også gjort en fin jobb og
fått mange nybegynnere på Optimistkurs, og fått økt
aktivitet på jol letrimmen sammen med Regattautvalget, men
her trenger vi mer trenerressurser. Vi vi l fremdeles
oppfordre ti l at al le foreldrene er med og hjelper ti l med
rigging av jol ler etc i forbindelse med Optimistkursene, og
viser interesse for aktiviteten på sjøen.

Følg med oss på nettsiden vår mildebatlag.org der
regattainformasjon og andre nyheter og informasjon blir lagt
ut fortløpende. Det l igger også mye interessant informasjon
fra tidl igere år i arkivene på nettsiden. Følge også gjerne
med på Facebook gruppen for Milde båtlag, og legg gjerne
ut bi lder el ler innlegg om aktiviteter. Her bl ir det også lagt ut
en del informasjon om seil ing både i Milde båtlag og andre
foreninger.

Merk at søknadsfristen for båtplass i havn og på land er satt
ti l 1 3. september, så husk å søk i tide!

Vi håper at det bl ir god oppslutning på seilarrangementene
våre utover høsten, og spesielt at så mange som mulig
sti l ler på klubbmesterskapet helgen 20.-21 . september!

Årsmøtet bl ir tirsdag 1 8. november kl. 1 900 i Mildenøstet,
så hvis du ønsker å være med å påvirke hvordan Milde
båtlag skal utvikle seg videre så sti l l opp på møtet - og
meld gjerne inn forslag ti l årsmøtet i forkant!

Beste hilsen

Geir Lasse Taranger

Leder Milde båtlag

Leder

Foto: Geir Lasse Taranger
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Havneutvalget

RAPPORT FRA HAVNEUTVALGET

Sommersesongen er nå på hell og selv om det fortsatt er
knappe to mnd igjen ti l båtopptak må høst og vinter
aktiviteter planlegges.

Årets største og mest krevende oppgave for havn, var
utskiftningen av ytterste flyteelement under 300 kai. En stor
og krevende jobb som innebar at ytterste element måtte
demonteres og heises på land for reperasjon. Takket være
medlemmer med lang erfaring, sol id kunnskap og stort
pågangsmot, ble det besluttet å gjennomføre arbeidet ved
dugnad. Jobben ble utført som planlagt ved
vinterdugnadene 1 5. og 22. mars, samt en ekstra dugnad.
Utover arbeidet med 300 kai ble det som normalt justert
båser for sommerplasser under vinterdugnader, samt tatt
en del forefal lende arbeid i havnen i løpet av
sommerdugnadene.

I år ble det besluttet at det skul le avholdes et
sikkerhetsmøte for al le båter som skuylle på land i nøstet
rett før utsettet. På møtet gikk Erik Birkeland gjennom
arbeidet og sikkerhetsrutiner, samt fordelte oppgaver.
Erfaringen med møte og båt-utsett var en suksess. Det er
derfor besluttet som fast prosedyre ved fremtidige opptak
og utsett på Milde.

Følgende aktivitetsplan gjelder for havn fremover:

GJENSTÅENDE DUGNADER

•1 0. september kl 1 8:00-21 :00

SØKNADSFRIST VINTERPLASS 1 3. SEPTEMBER

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

SLUTT SOMMERSESONG 24. OKTOBER

Fredag 24. oktober er det slutt på sommersesongen i
forhold ti l båtplass. Båter som ikke skal vinterlagres i
båtlaget må fjernes innen den tid.

BÅTOPPTAK 25. OKTOBER – Klokken 09:00

Båtopptak er satt ti l lørdag 25.oktober.

Alle som skal ha båt opp skal være representert på
sikkerhetsmøte som starter kl. 09:00

For å bli ferdige er vi avhengig av at det ikke brukes for lang
tid med hver båt. Dette innebærer at al le må ha klar sin
oppsti l l ingskrybbe eller bukk på rett plass ti l rett tid. Hvis en
ikke er klar, el ler at båten tar uforholdsmessig lang tid å
plassere, vi l båten ikke bli løftet, eventuelt satt ti lbake på
sjøen, og eier må selv organisere opptak av båten ved et
senere tidspunkt for egen regning. Det vi l ikke bli akseptert
at det brukes paller (el ler bi ldekk) ti l oppsti l l ing av båten.
Det er viktig at oppsti l l ingen kan gjøres raskt og at båten
står trygt gjennom vinteren.

FORTØYNING

For å unngå unødvendig belastning og ødeleggelse av
kaianlegg og båter 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.

ANNET

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.

Med vennlig hi lsen

Geir Einarsen

Leder havneutvalg

Foto: Arvid Jørgensen
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MILDESKVETTEN
Lørdag 1 0. mai

"Mad Men" og "Mil lennium Falcon" vant sine respektive
klasser da Milde Båtlag arrangerte Tur/Havseiler regattaen
"Mildeskvetten" på Korsfjorden lørdag 1 0. mai. De 1 3
deltakende båtene fikk seile et løp på 1 3.0 n.mil . Starten
gikk kl. 1 2.00 i farvannet syd for Herøy i Fanafjorden.
Første legg i løpet gikk ti l runding av bøye syd for
Børnestangen i Sund. Deretter videre ti l runding av skjæret
Blia ved Korsneset, før ferden gikk over Korsfjorden ti lbake
ti l Børnestangen. Derfra gikk seilasen ti l mål syd for Herøy.
I lett bris, dreiende fra SV ti l NV, tok det sin tid å seile løpet.
Men i godt vær ble det l ikevel en fin seilas.

Første båt i mål ble AUS 71 51 “Mad Men”, Farr 30, seilt av
Eirik Rosenberg, BS, i klasse NOR Rating med spinnaker.
Båten brukte 3:42:1 6 på løpet og fikk best korrigert tid blant
spinnakerbåtene. Den fikk dermed napp i Bl ia Pokalen av
2001 for båter med spinnaker. NOR 1 274 «Mil lennium
Falcon», Seilt av NilsOve Nipen, MB, vant klasse NOR
Rating uten spinnaker med anvendt tid på 4:59:54. I forhold
ti l sitt rating tal l sei lte den så godt at den fikk beste
korrigerte tid i sei lasen uansett klasse. Siste båt i mål

ful lførte kl. 1 7.01 .

Ni av de 1 3 startende båtene i årets Milde-skvetten kom fra
Milde Båtlag. Dette utgjør 69.2% av de deltakende båter,
sl ik at NSF lisens for denne regattaen bortfal ler, da mer enn
2/3 av båtene kom fra arrangerende forening.

Klassevinnere ble:

LYS uten spinnaker: NOR 1 274 ”Mil lennium Falcon”, Nils-
Ove Nipen, Milde Båtlag, korr. tid 3.54.31 .

LYS med spinnaker: AUS 71 51 “Mad Men”, Eirik
Rosenberg, Bergens Seilforening, korr. tid 3.57.50.

Regattasjef: Rune Søreide, assistert av Karsten Oma og
Berit Rasmussen. Resultatservice Erik Birkeland.

Regattautvalget informerer

Regatter på Milde så langt i sesongen
(Per 30. juni 201 4)

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

Foto: Arvid Jørgensen



Regattautvalget informerer

SOMMER- / ENTYPEREGATTA
Lørdag 1 4. og søndag 1 5. juni

I helgen 1 4. – 1 5. juni ble det arrangert fel les
Sommerregatta-/Entyperegatta for Milde Båtlag og Bergens
Seilforening.

Følgende båttyper var invitert ti l å delta: Jol ler, Seilbrett,
Oselvar, Knarr, Express, Yngling etc. I jol leklassene ble det
deltakelse kun i Optimist A (9 båter) og B (1 1 båter), samt
Zoom8 (2 båter). I kjølbåtklassene var det kun deltakelse i
Knarr klassen (7 båter). Totalt 29 båter.

Ingen Sniper el ler oselvere deltok, ti l arrangørens store
skuffelse. For første gang i Milde Båtlags 86 årige historie
var det ingen deltakende Mildebåter, hverken oselvere eller
andre båttyper, i båtlagets Sommerregatta. Hallo ! ! ! Her
trengs det skjerping.

Men de klasser som deltok fikk fine forhold og flotte
seilaser. Milde Båtlag hadde ansvaret for jol lebanen inne i
Fanafjorden. Her ble det seilt 3 seilaser lørdag i lett vind fra
SV og 2 seilaser søndag i frisk bris fra NV.

Bergens Seilforening sto for kjølbåtbanen i ytre Fanafjorden
mellom Bjelkarøyosen og Korsnes-landet. Her gjorde man
seg ferdig med alle 5 seilasene på lørdagen.

Klassevinnere sammenlagt ble:

Optimist A: Karol ine Eirin Vabø, RAN Seilforening

Optimist B: Didrik Jelstad, Åsane Seilforening.

Zoom8: Åsmund S. Thorbjørnsen, Hjel lestad Seilforening

Knarr: NOR 1 42 “Luscinia I I ”, Lars Jårvik, BS.

Banesjef jol lebanen lørdag: Kjel l Totland, assistert av Dag
Steinl id, El i Øyjordsbakken, Jarle Magnussen og Erik
Birkeland (regattakontor/resultatservice).

Banesjef jol lebanen søndag: Bjørn Rasmussen, assistert av
Rune Søreide og Karsten Oma.

Boyebåt begge dager Berit Rasmussen og Dag Olav
Drange

Banesjef kjølbåtbanen: Ove Lind, BS.
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Regatter på Milde så langt i sesongen
(Per 30. juni 201 4)

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

Foto: Geir Lasse Taranger



Nøsteutvalget for 201 4 består av følgende:

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

På forrige dugnad hadde vi leid en l ift for at gavlveggen mot
nord på Mildenøstet skul le males. Vi var l itt uheldige med
været, men det ble malt ned ti l de øverste vinduene + det
som kunne tas fra bakken, resten + utskifting av råteskadet
kledning må tas på kommende dugnader. Flaggstengene
ble malt og vinduer ble skrapet og kittet. Noe av dette
gjenstår ti l kommende dugnader. Vi har også fått ny sadel ti l
den minste RIB etter lang ventetid. På kommunenøstet må
det monteres noen nye deler på takrennenedløpet som har
forsvunnet.

Vannmåleren som ble montert i vinter ble avlest tidl igere i
sommer, så hvis det er noen som oppdager lekkasjer på
anlegget, så gi beskjed om dette.

Det er kjøpt inn en ny mastevinsj med wire som skal
monteres i god tid før båtopptak.

Vi oppfordrer medlemmer som oppbevarer slepejol ler/RIB i
kommunenøstet om å holde orden på disse, da det fort bl ir

vanskelig å bevege seg forbi. Vi minner også om at
bensintanker (ikke tomme) ti l påhengere for slepejol lene
ikke må oppbevares i kommunenøstet, men i containeren
ved Mildenøstet pga. brannforskrift.

Vennlig hi lsen

Arild Myhre, leder Nøsteutvalg.

8

Nøsteutvalget

Foto: Sissel Nilsen
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Jentelaget
Jentelaget

Også denne våren har Jentelaget vært ti l stede når det
skjer noe i Mildevågen.

Under båtutsettet serverte vi deil ig og varmende suppe
med brød og vafler.

På Mildeskvetten hadde vi gryterett ti l de bl ide seilerne og
arrangørene.

Årets sommermarked gikk av stabelen med strålende
solskinn og Jentelaget sti lte med nystekte vafler.

Under sommerregettaen hadde vi leid salgsvognen ti l
grendalaget og serverte hamburgere , vafler , kaker og
brus.

St.Hans er jo vårens høydepunkt og det var hyggelig å se
så mange kjente og også ukjente ansikter i Mildevågen.

Jentelaget haddelaget et flott bål og folk koste seg med
gri l l ing , loddkjøp , vafler og annnet godt denne kvelden.

Er der noen som ønsker å være med i denne gjengen av
jenter og damer i al le aldre er det bare å ta kontakt. Vi
trenger al ltid fl ittige hender og godt humør.

Sissel

Leder Jentelaget

Foto: Sissel NilsenFoto: Sissel Nilsen



Treningsutvalget

1 0

Temakveld 1 6. september på Mildenøstet

Etter at siste seilas i Mildetrimmen for tur/hav er seilt,
inviteres deltakere ti l tema kveld på Mildenøstet.

Tema vil være et ti lbakeblikk på sesongen som har gått og en
gjennomgang av noe aktuel le saker og situasjoner fra

regattaene.

Temakveld på nøstet

Jol legruppen startet opp i begynnelsen av mai med trening
for Optimist nybegynnere, som blir gjennomført hver
onsdag 1 730 -2000. 5 stk har deltatt i vår og det har vært
en fin gjeng. Været har vært med oss sl ik at det har bl itt
mye seil ing på de som har vært med. Kurset ble avsluttet
onsdag før st.hans. kurset vi l starte opp 20 aug. og Sofie
Nilsen vil være den som skal ha ansvaret for nybegynnerne
i høst. Erl ing Nesse vil hjelpe ti l med en del av teorien.
Kurset vi l bl i avsluttet med klubbmesterskap i slutten av
september.

FEVA har vi ikke fått noe fart på i år, så vi vi l prøve utover
høsten å se om vi får opp interessen. Snipene sti l ler veldig
bra i år med 5-9 båter hver gang om mandagene og hvor
det hele tiden dukker opp nye seilere. Dette opplegget har
fungert veldig bra, hvor mannskap og rormann får l ik
poengsum i hver seilas. Dette medfører at det kan like
gjerne bli et mannskap, som en rormann der vinner
serieseilasene sammenlagt. Dette er en ny måte vi har
valgt å gjøre det på for at al le har en mulighet ti l å kunne

vinne. I øyeblikket så leder 1 2 år gamle George Martin
Børve foran mange rutinerte seilere. Totalt så har det deltatt
25 seilere i Snipe i vår. Vi håper på en økning nå i høst da
det er flere som har meldt sin interesse.

Oselvarene har vært mer med i å en i fjor når det gjelder
trimmingsseilasene og de starter sammen med jol lene og
det ser ut ti l å fungere fint. Håper Oselvarene vil være med
utover høsten og frem mot klubbmesterskapet.

Da møtes vi på fjorden nå i høst.

Hilsen treningsutvalget.

Erl ing Nesse

Foto: Michael Riisøen
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Treningsutvalget Pengegave fra Fana Sparebank

Pengegave fra Fana Sparebank

Milde Båtlag ønsker å være mer enn bare en båthavn, vi vi l være en hyggelig nabo og et båtlag som skaper et
godt mil jø for de som ferdes på Milde. Vi ønsker at barn og ungdom skal få mulighet ti l å lære seil ing og båt-

håndtering i trygge omgivelser.

Styret i Milde Båtlag har derfor et ønske om å få reist et garderobeanlegg for jol leseilerne våre og få asfaltert
plassen der jol lene er plassert. På bakgrunn av dette sendte vi en søknad ti l Fana Sparebank der vi ba om et

økonomisk bidrag.

Gleden var derfor stor når vi l ike før påske fikk fikk melding om at Båtlagets jol legruppe skulle få en gave fra
banken. Det er selvfølgel ig ennå et godt stykke igjen før vi får realisert jol leanlegget, men 40.000,- kr er jo absolutt

en god start.

Tusen takk ti l Fana Sparebank

For Milde Båtlag: Helge Holmbekk

For Fana Sparebank : Anett Angelskår



RETURADRESSE: MILDE BÅTLAG
SKIPANESVEGEN 1 2, 5259 HJELLESTAD

32774985399875

MILDE BÅTLAG
Organisasjonsnummer: 985399875

HUSK BÅTOPPTAK 25. OKTOBER.

Husk å melde fra om adresseforandring!

Bruk http: //mildebatlag.org/medlem/

Milde Båtlags hjemmeside

www.mildebatlag.org

Foto: Arvid Jørgensen




