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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@mildeba
tlag.org*mb-blad@mildebatlag.org

Internettadresse:

http: //www.mildebatlag.org

Milde Båtlags Styre 201 5

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)
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Leder:
Geir Lasse Taranger
Telefon mobil : 901 11 596
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
Jon Arild Tørresdal
Telefon mobil :
E-post:

2. Varamedlem:
Michael Riisøen
Telefon mobil : 484 94 394
E-post: michael.ri isoen@adm.uib.no

3. Varamedlem:
Ole Steinar Andersen
Telefon mobil : 466 29 811
E-post:osa@statoi l .no

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

mb-blad@mildebatlag.org

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

Havneutvalg:
Geir Einarsen
Arne Sætevik
Rolf Smedal
Bjarne Bjørkelund
Vidar Åsvang
Øyvind Hauge
Svein Drevsjømo

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

Vi er al lerede godt gang med detal jplanleggingen av årets
sesong. Av årets høydepunkter kan det nevnes at vi skal
arrangere NM for Oselvar 8.-9. august. Vi har sett en fin
økning på deltagelsen på mange av seilarrangementene
våre i 201 4, bl.a. på Mildetrimmen har antal l sei lbåter økt fra
1 0 i 201 2 ti l 25 i 201 4. Totalt var 1 81 jol ler/seilbåter med på
de ulike arrangementene ti l Milde båtlag i 201 4. Vi håper at
vi kan få ti l en enda bedre deltagelse i 201 5.

I år fortsetter vi ordningen med Jolletrim på mandagene, Tur
og Hav på tirsdagene, og Optimisttrening på onsdagene. Det
bl ir også Oselvartrening på mandagene, men her trenger vi
flere båter som sti l ler. Se under regattautvalget for hele
seilprogrammet for 201 5.

Treningsutvalget holder temakvelder nå utover vinteren for å
forberede seilsesongen med tanke på både seilregler og
trimming. Det vi l bl i arrangert nybegynnerkurs for jol ler også i
år. Vi satser også seilkroer etter noen av Mildetrimmene på
tirsdagene, der vi kan ta opp ulike tema og diskutere
erfaringer. Se på nettsidene for datoer.

Havn og nøst har planlagt dugnadene for sesongen, og det
er stadig behov for vedlikehold og oppgradering av anlegget.
Vi har vedtatt å kjøpe inn 4 nye uteriggere ti l 1 00-kaien da
flere var moden for utskifting, i ti l legg er det besti lt en
vedlikeholds ”katamaran” som skal gjøre det lettere å skifte
el ler vedlikeholde uteriggerne.

Stormene i høst - og spesielt erfaringen med ”Nina” i de
ul ike seilforeningene - viser at det er viktig å ha godt nok
dimensjonert anlegg, og at det bl ir regelmessig vedlikeholdt
og evt oppgradert etter hvert som en får mer kunnskap om
hvor mye et sl ikt anlegg tåler. For Milde båtlag gikk det
relativt bra under ”Nina” selv om en båt veltet i krybben.
Heldigvis ble ikke nabobåtene truffet, noe som kunne ha gitt
en ”dominoeffekt” med velt på en rekke båter. Det er derfor
svært viktig at både materiel l på bryggene og på land er
riktig dimensjonert og riktig brukt.

Det ble også bestemt på årsmøtet at det skal settes ned et
utvalg med representanter fra ul ike båttyper og båtstørrelser
som skal utrede hvordan vi skal ”dimensjonere” bryggene
våre framover for å ta høye for forventet utvikl ing av båtene i
havnen, og foreslå bl.a. hvor store uteriggere vi skal ha på
bryggene, og generelt hvordan vi kan utruste havnen for å
håndtere forventet økning i uvær og belastning på anlegget.

Det er også laget et forslag ti l ny Kommunal reguleringsplan
for indre del av Mildevågen, bl.a. for å legge ti l rette for gang
og sykkelvei, samt oppgradering av parkeringsplassen og
busstopp. Milde båtlag sine behov for fortsatt bruk av deler
av parkeringsplassen og strandl injen er rimelig godt ivaretatt
i høringen, samt at det var nevnt at det kunne bli aktuelt med
en egen deltal jplan for områdene som er mest relevant for
Milde båtlag. Styret vi l i denne sammenheng arbeide videre
med å utrede muligheter for å kunne etablere garderobe- og
toalettanlegg med tanke på å legge ti l rette for bl.a.
jol leseilere i henhold ti l vedtak på årsmøtet.

Merk at vi også har montert et kajakkstativ utenfor
Mildenøstet. Stativet kan brukes mot en mindre årsleie etter
avtale. Hvis det er interesse for det kan en også vurdere å
lage en egen kajakkgruppe i Milde båtlag.

Det vi l også i år bl i høyt fokus på sikkerhet ved båtutsett og
båtopptak, med en liten samling rett før arbeidet begynner
der en går gjennom risikofaktorer og avtaler de ulike rol lene.
Området vi l bl i avsperret for uvedkommende under
heisoperasjonene.

Vi vi l jobbe videre med å få flere båter ti l å være med på
arrangementene våre, og på andre arrangement i
sei lkretsen. Ordningen med rabatt for aktive båter i MB er
videreført. Dette innebærer at aktivitetsnivået ti l hver
båt(eier) i 201 5 gir grunnlag for rabatt på sommerleien i
201 6. En må være med på minst 3 av MB sine
arrangement/seilaser i 201 5 for å kvalifisere ti l rabatt. De
som var aktive i 201 4 får en rabatt på 2000 kr i sommerleie i
201 5 i forhold ti l de som ikke benyttet denne ordningen i fjor.
I 201 4 kvalifiserte 1 9 av 34 seilbåter og 1 0 av 42 motorbåter
i havnen ti l rabatt.

Vi skal også i år ha en Famil iedag/seilsportsdag i forbindelse
med Sommermarkedet i Mildevågen lørdag 30. mai. Vi
planlegger å vise fram noen av seilaktivitetene våre, og
forhåpentl igvis rekruttere nye medlemmer. Detal jer om
arrangementet vi l bl i lagt ut på nettsidene våre. Følg også
med på informasjon om andre aktiviteter som seilkroer og St.
Hansfeiring.

For å legge ti l rette for servering og salg på ulike
arrangementer er det også vedtatt å kjøpe inn en salgsvogn
som vil bl i administrert av Jentelaget. Vi håper at dette skal
være bidra ti l å styrke de sosiale aktivitetene i Mildevågen,
og at vi skal kunne finansiere vognen med økt salg på ulike
arrangement.

Ta gjerne kontakt med oss i styret enten via epost el ler brev,
el ler ta direkte kontakt men noen av oss. Vi jobber med å
legge mest mulig ut på nettsiden vår. Bruk denne og kom
med innspil l ! Send gjerne innlegg og bilder ti l MB bladet,
enten fra turer dere er på eller som rapporter fra ul ike
regattaarrangement! I ti l legg er det en åpen Facebook-
gruppe for Milde båtlag. Her legges det også ut informasjon
og bilder, og dere kan også bidra her ti l å øke interessen
rundt Milde båtlag og seil ing i kretsen.

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

Geir Lasse Taranger

Leder Milde båtlag

Leder
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Referat fra Årsmøte 201 4
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Referat fra Årsmøte 201 4
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Referat fra Årsmøte 201 4



8

Referat fra Årsmøte 201 4
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Havneutvalget
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Sommeren nærmer seg og det er tid for å planlegge sesongen 201 5.

Anlegget trenger også i år, relativt betydelig vedlikehold og oppgradering.

Dugnadsinnsatsen i 201 4 var svært god, med godt oppmøte og hyggelig sosialt samvær.

Vi styrer mot nok et år med gode og hyggelige dugnadsøkter.

SSØØKKNNAADDSSFFRRII SSTT SSOOMMMMEERRPPLLAASSSS 2288 FFEEBBRRUUAARR

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 88.. AAPPRRII LL

Erik Birkeland avholder sikkerhetsmøte i forbindelse med båtutsett. Møtet starter kl 09:30 og avholdes i Mildenøstet. Birkeland beslutter
hvem som skal ha hvilke oppgaver mv.

Båtutsett /opptak er forbundet med risiko for de som er i området. Vi ønsker ikke å ta noe unødvendig risiko og har derfor besluttet at al le
båteierne som skal ta ut båt denne dagen, skal delta på møte.

Arbeidet med utsett starter umiddelbart etter møte og holder på så lenge det er nødvendig.

DDUUGGNNAADD

Opprinnelig oppsatte vinterdugnader er endret.

Nye datoer bl ir : 1 4.FEB. – 21 .FEB. 1 4.MARS OG 11 . APRIL

Vi har i år kjøpt inn 4 stk. nye utriggere. Utriggerne som skiftes, er de to ytterste på 200 og 300 kai

Eksisterende utriggere på 2 og 300 kai flyttes ti l 1 00 kai, hvor fire gamle utriggere erstattes.

Utskiftningen vil kreve betydelig dugnadsinnsats. Opprinnelig dato for vinter dugnader 201 5 er derfor endret i forhold ti l tidl igere.
Undertegnede vil kontakte al le dugnadspliktige for å avtale

nye dugnadsdatoer for den enkelte.

Foruten utskiftningen av omtalte utriggere, skal følgende arbeid utføres i løpet av årets vinterdugnader:

-byttes bunnfortøyninger 300 kai

-skiftes bolter ti l utriggere 300 kai

-al le båser i anlegget skal sjekkes og eventuelt justeres.

FFLLYYTTTTII NNGG TTII LL SSOOMMMMEERRPPLLAASSSS.. AAPPRRII LL

For å kunne utføre bås-justeringen den 11 . apri l må alle som ligger på sjøen denne vinteren flytte ti l sommerplass så snart denne er ti ldelt
og senest fredag 1 0. apri l .

SSoommmmeerrdduuggnnaaddeerr

22.04.201 5 1 8:00 - 21 :00 (3 timer)

06.05.201 5 1 8:00 - 21 :00 (3 timer)

1 7.06.201 5 1 8:00 - 21 :00 (3 timer)

1 9.08.201 5 1 8:00 - 21 :00 (3 timer)

09.09.201 5 1 8:00 - 21 :00 (3 timer)

FFOORRTTØØYYNN IINNGG OOGG AANNSSVVAARR

Hver enkelt båteier har ansvar for ettersyn av utriggere og kai. Båteier har også plikt ti l å varsle dersom alvorl ige fei l el ler sl itasje
oppdages andre steder ved anlegget. For å unngå unødvendig belastning 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.

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.

Hilsen havnesjefen Geir Einarsen



Treningsutvalget

Nøsteutvalget

Nøsteutvalget består i sesongen 201 5 av Arild Myhre –
Leder, Ivar Trones, Dag Erik Rønvik og Jan Fossberg.

Også i år skal vi ha fel les dugnader sammen med
havneutvalget. Som vanlig bl ir det forefal lende vedlikehold
av bygninger og utstyr som blir prioritert.

Det hensti l les ti l medlemmer som har båter på land om å
holde det ryddig på p-plassen.

Båtutsetting er lørdag 1 8 apri l og Onsdag 22 apri l vi l det
være dugnad som dreier seg hovedsaklig om rydding etter
båtutsettet.

Milde Båtlag inviterer kajakkbrukere ti l å bl i medlem og å
kunne oppbevare kajakk i stativ utenfor klubbnaustet i
Mildevågen. Hvis det er interesse kan en se for seg at en
etablerer en egen kajakkgruppe i båtlaget. Fra og med 201 5

vil det koste 200 kr i året å leie kajakkstativ for medlemmer.

Milde Båtlag er også interessert i å stimulere ti l økt aktivitet
med ulike seil jol ler, bl .a. Snipe. Det er anledning ti l å lagre
seil jol ler utenfor naustet i Mildevågen for aktive seilere. Fra
og med 201 5 vil det koste 200 kr pr år for medlemmer og
700 kr pr år for ikke medlemmer å oppbevare jol le utenfor
naustet.

Medlemmer som trenger lagringsplass på loft i
kommunenøstet og lagring for slepejol ler i 1 etg. på
kommunenøstet, må huske å søke om dette innen 28 febr.

Vennlig hi lsen Arild Myhre

Jentelaget

JOLLEUTVALGET

Nybegynnerkurs starter opp i apri l og påmeldingsfrist vi l
være 1 0 apri l .

Første seil ing på sjøen blir 6 mai(onsdag) og siste seil ing
på våren blir 1 7 juni.

Høstsesongen starter 1 2 august og blir avsluttet med
kl.mesterskap lørdag 1 9 september.

Vi er i gang med Temakvelder og har en for hver mnd, med
avslutning i apri l .

Jol leseil ingen starter 4 mai (mandag) og vil avslutte
vårsesongen 20 juni.

Høstsesongen vil starte opp 1 0 august og avsluttes med
kl.mesterskap lørdag 1 9 september.

Trenere i år bl ir: Sofie Nilsen – Arvid Jørgnsen og Erl ing
Nesse(teori).

FEVA vil bl i satt i gang og her har vi al lerede noen av de
tidl igere Optimist seilerne, som vil prøve seg.

Vi vi l også prøve på 2 samlinger( 1 dags samlinger) på
våren, for al le jol lene.

Vel møtt på sjøen om ikke lenge.

Hilsen treningsutvalget
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Da var det på an igjen!

Også i år vi l jentelaget være ti lstede når det skjer noe i
Milde Båtlag. Vi begynner ved båtutsettet 1 8.apri l . davil det
være mulig å få kjøpt deil ig varmende mat og vafler.

Også ved regattaer vi l vi sti l le med en entusiastisk
kjøkkengjeng.

Sett av lørdag 30.mai! ! ! Da blir det Sommermarked og
Seilsportens dag i Mildevågen.

Vi mottar stadig ti lbud på den planlagte Salgsvognen og
vurderer nå de beste ti lbudene.

Er det noen som har gode ideer om aktiviteter som passer
inn her på milde er det bare å ta kontakt.

Sissel

Leder jentelaget



MILDE BÅTLAG
Organisasjonsnummer: 985399875

Milde Båtlags hjemmeside

www.mildebatlag.org

RETURADRESSE: MILDE BÅTLAG
SKIPANESVEGEN 1 2, 5259 HJELLESTAD




