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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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Kjære medlemmer!

Håper at al le har hatt en flott båtsesong ti l tross for en
variabel sommer her i vest. Et høydepunkt var den fine
gjennomføringen av Oselvar NM 8.-9. august i Milde båtlag,
der 20 båter deltok. Stor takk ti l al le i ldsjelene som
gjennomførte arrangementet! Det var også flotte
medieoppslag, med fine bilder fra seilasene på NRK
Kveldsnytt og artikkel i Fanaposten.

Det har også i år vært god aktivitet i båtlaget. Det er bl itt et
sterkt Snipemil jø i båtlaget, med treninger på mandagene.
Det er også fin oppslutning om tirsdagsseilasene, både på
Mildetrimmen og Korsfjordstrimmen, med henholdsvis 22 og
36 deltagende båter. Mildebåtene har markert seg sterkt på
Korsfjordtrimmen i år med gode resultater. Det har vært
Oselvarer som har seilt på mandagene, og vi har hatt en del
ungdommer på Optimistkurs på onsdagene.

Mildeskvetten ble arrangert lørdag 9. mai med 1 2
deltagende båter. Sommer-regattaen gikk av stabelen 1 3-1 4.
juni med 1 6 Knarrer og Oselvarer, samtidig med Bergen
Cup Snipe med 6 deltagende båter, samt MB jol len med
hele 39 båter!

Som vanlig har Regattautvalget hatt høy aktivitet, og
Jentelaget har sti lt opp både på seilarrangement og med
egne sosiale arrangement. Vi har nyl ig kjøpt inn en fin
salgsvogn som Jentelaget bruker ti l servering og salg på
arrangementene. Treningsutvalget har stått for Optimistkurs
på onsdagene, i ti l legg ti l jol leseil ing på mandagene sammen
med regattautvalget. Vi har fått asfaltert oppsti l l ingsplassen
for jol lene, så nå er det bl itt både fint og praktisk utenfor
Mildenøstet.

I Havneutvalget er det utført stort dugnadsarbeid med
utskifting og oppgradering av en rekke uteriggere på de ulike
kaiene, og kjettingene er skiftet ut. Nøsteutvalget har jobbet
med vedlikehold av nøstene og uteområdene.

Etter å ha vært med i styret i en del år, og vært leder i
båtlaget fra og med 201 2, bl ir jeg mer og mer imponert over
den store innsatsen som blir lagt ned i styre, utvalg og
dugnader i Milde båtlag! En del i ldsjeler utmerker seg med
omtrent daglig innsats. Vi er utrol ig heldige som har et så
høyt nivå på regattaarrangement og andre aktiviteter.
Samtidig som er dette er helt avgjørende å opprettholde
havn, landanlegg, egne båter og jol ler, samt de idrettsl ige og
sosiale aktivitetene - er mitt inntrykk og erfaring at dette også
er utrol ig gøy og givende for al le som deltar! Jeg vil derfor
slå et slag for at flere engasjerer seg i driften av Milde båtlag
- enten i styre, utvalg el ler andre funksjoner.

Vi trenger etter hvert flere som har de nødvendige trener-,
dommer- og arrangørkurs for å sikre kontinuitet, og for i
større grad deler på oppgavene. Vi i styret er innsti lt på å
bruke ressurser på å sende medlemmer på ulike kurs, og
evt. også arrangere kurs, for eksempel sammen med
nærliggende seilforeninger. Vi kan også se for oss tettere
samarbeid med bl.a. Hjel lestad seilforening og Austevoll
sei lforening innen jol leaktivitet. Austevoll sei lforening kjørte i
sommer et kurs for over 20 ungdommer, og lånte i den

forbindelse noen FEVA jol ler av Milde båtlag. Kurset var stor
suksess - og vi håper at sl ike arrangement er med på å øke
rekruttering ti l sei lsporten her i området.

Utover dette er det ul ike mulige prosjekt å ta tak i, som å
jobbe for å etablere dusj- og garderobefasil iteter for
jol leseilerne og andre. Dette vil i så fal l også kreve god
dialog med Bergen kommune og andre interessenter.

Vi ser at Mildevågen er mye brukt av kajakkpadlere, og
båtlaget har også etablert kajakkstativ for medlemmer. Vi
kan se for oss at det kan bli aktuelt å etablere en egen
kajakkgruppe i båtlaget hvis det er stor nok interesse. Det
samme kan være ti lfel le hvis det bl ir flere som ønsker å bli
aktive på seilbrett. Mildevågen er et fantastisk utgangspunkt
for al le typer sjøaktiviteter, og båtlaget har en forpl iktelse på
å være med på å sikre at flest mulig får ti lgang ti l å bruke
sjøen ti l idrett og rekreasjon.

Årsmøtet bl ir tirsdag 1 7. november kl. 1 900 i Mildenøstet. Vi
oppfordrer flest mulig ti l å komme og engasjere seg i
båtlaget og seilsporten. Ta gjerne kontakt med valgkomite,
styremedlemmer eller utvalgslederne hvis du har lyst ti l å
finne ut hvilke muligheter det er ti l å være med å bidra i Milde
båtlag!

Informasjon om styre, utvalg og aktiviteter l igger på nettsiden
vår mildebatlag.org. Bl i gjerne med i Facebook gruppen for
Milde båtlag, og legg gjerne ut bi lder el ler innlegg om
aktiviteter.

Beste hilsen

Geir Lasse Taranger

Leder Milde båtlag

Leder
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Havneutvalget

1 0

OOppppggrraaddeerrii nngg aavv bbrryyggggeerr

Det er i 201 5 gjort betydelig oppgradering og investering i brygger og utstyr. Ytterste utriggere på 200 og 300 kai 4 (stk) er
byttet ut med nye og mer plasseffektive. De fire utriggerne som be erstattet ble flyttet ti l 1 00 kai, samt at det ble kjøpt inn
ytterl ig en ny Tria utrigger ti l 1 00 kai. Defekte utrigger på Vågelven er erstattet av «nyere» fra 1 00 kai Arbeidet med
montering av nye utriggere, demontering og flytting av eksisterende, måtte gjennomføres i løpet av to-tre dugnadsøkter før
båt utsett. Arbeidet krevde god logistikk og mange hender. Takket være solid oppmøte og fabelaktig innsats av
medlemmene, samt uvurderl ig innsats fra Bjørn Rasmussen som i al l hovedsak planla og ledet gjennomføringen, kom alle
bitene på plass som planlagt. El lers ble al le bunnfortøyninger på 1 00, 200 og 300 kai sjekket og skiftet i løpet av
vinterdugnadene. Samlet sett vurderes bryggene nå i god stand. Videre har vi i år kjøpt inn en «katamaran» (rigg) fra Tria.
Katamaranen brukes ved utskiftninger/flytting og reparasjoner av utriggere og fungerte svært bra.

OOBBSS!! OOBBSS!!

Det er nå montert redningsstiger på utriggere på 1 00-200 og 300 kai Redningsstiger er montert i utriggere som er røde på
enden. Senest sist vinter var det svært nære at et medlem i Bergen seilforening mistet l ivet. Han falt i vannet ved bryggen
og klarte ikke å komme opp av sjøen på egen hånd.Til alt hel l var det folk i område som hørte ham og kom ham til
unnsetning. Ber al le sjekke sin egen brygge å gjøre seg kjent med plasseringen og bruken av redningsstigen. Dersom
uhellet skul le være ute, er det svært sannsynlig at redningsstigen er eneste mulighet ti l å komme seg opp.

SSTTRRØØMM::

Det har vært en del utfordringer med strømforbruk generelt og sist vinter spesielt. Utfordringene har nok flere sider, bl. annet
har rutiner i forhold ti l å påse at det enkelte medlem benytter ti ldelte strømpkt. vært for dårl ig. For å bedre kvaliteten og lette
kontrol len er følgende besluttet fra og med søknad om vinterplass 201 5/1 6: Alle som har opplag på land skal merke sin
strømkabel med navn ved strømpkt. Ti lkoblinger som ikke er merket vi l bl i frakoblet og strømpunkt avlåst. Det er bl itt vurdert
om alle strømpunkt land/sjø skal avlåses før hver nye sesong. Dette for å hindre at vi benytter oss av feil strømpunkt,
eventuelt at vi får gjester i bryggene som tar seg ti l rette. Vil komme ti lbake ti l dette i mail ti l medlemmer som tildeles plass.

PPAARRKKEERRIINNGG VVEEDD VVÅÅGGEELLVVEENN ::

Det er i sommer registrert en del «underl ig parkeringer» i og utenfor veien, som går fra parkeringsplass og bort ti l Vågelven.
Vi hensti l ler al le ti l å benytte parkeringsplassen.

GGJJEENNSSTTÅÅEENNDDEE DDUUGGNNAADDEERR

•9. september kl 1 8:00-21 :00

SSLLUUTTTT SSOOMMMMEERRSSEESSOONNGG 11 66 OOKKTTOOBBEERR

Fredag 1 6. oktober er det slutt på sommersesongen i forhold ti l båtplass. Båter som ikke skal vinterlagres i båtlaget må
fjernes innen den tid.

BBÅÅTTOOPPPPTTAAKK 11 77.. OOKKTTOOBBEERR –– KKll ookkkkeenn 0099:: 0000

Båtopptak er satt ti l lørdag 1 7.oktober. Alle som skal ha båt på land, skal være representert på sikkerhetsmøte som starter kl
09:00For 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. Da må eier 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.

FFOORRTTØØYYNN IINNGG

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.

AANNNNEETT

For å holde havn og eiendeler i god stand, er det viktig at fei l og mangler utbedres på et tidl ig tidspunkt. Vi oppfordrer
medlemmene ti l straks å varsle havneutvalget, dersom feil og mangler oppdages. El lers tar vi gjerne imot generel le forslag
ti l mulige utbedringer og ti ltak.

BBeennyytttt gg jj eerrnnee eeppoosstt:: nnoosstt--hhaavvnn@@mmii ll ddeebbaattll aagg .. oorrgg ..

MMeedd vveennnn ll ii gg hh ii ll sseenn

GGeeii rr EEii nnaarrsseenn LLeeddeerr hhaavvnneeuu ttvvaall gg



Treningsutvalget

Nøsteutvalget

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

I vår / sommer har nøsteutvalget hatt dugnader sammen
med havneutvalget, og diverse vedlikehold på naust og
havneanlegg er utført. På nøstet er bl.a. ytterdøren ved
kodelåsen reparert og malt på innsiden + annet generelt
vedl ikehold som reparasjon/utskifting av bordkledning og
takheller, maling og kitting av vinduer etc. Ny lyskaster er
montert og rydding på kontoret med utskifting av en del
kontormøbler er utført av styret. Vi hadde et innbrudd i

containeren som brukes ti l lagring av påhengere og
bensintanker tidl ig i sommer, og det ble stjålet to tanker med
bensin, men heldigvis ingenting annet. Ny kodelås med ny
kode ble montert Vi har fått asfaltert plassen som jol lene
bruker, så dette har bl itt et ryddig og hensiktsmessig område
å bruke for vår jol leseilere.

VVeennnn ll ii gg hh ii ll sseenn nnøøssttuu ttvvaall ggeett,, AArrii ll dd MMyyhhrre

Jentelaget

OOppttiimmii sstt--kkuurrsseett

Fikk 7 påmeldinger, hvor 2 har trukket seg nå i høst,
dessverre. Det har vært en fin gjeng med en god blanding
av gutter og jenter. Foreldre har sti lt opp og hjulpet ti l med
klargjøring av båter, mens barna har hatt teori før de har
dratt på sjøen for å seile. Fine vindforhold for barna, sl ik at
det ikke har bl itt for tungt el ler at noen har bl itt redde.
Foreldrene er fl inke ti l å være med i følgebåter. Vi har al ltid
3-4 følgebåter på sjøen. Seiltips og noen regler bl ir gått
gjennom hver gang. seilerne seiler al lerede ute i
Fanafjorden. De fleste vil være med å seile
klubbmesterskapet, 1 9 sept. Som vil være avsluttning på
sesongen for Optimistene.

SSnn ii ppee

20 Seilere har startet opp med seil ing hver mandag og da
er det fra 1 ti l 3 seilaser. Det har vært 5-1 0| Sniper med
hver gang og nå siste gang før sommeren sti lte 9 båter på
linjen ti l 3 seilaser. Høsten er i gang og det er kommet 6-7
nye seilere og 4 båter er kommet ti l . Det har vært med en
del ungdommer. En del av Snipene, som kom over fra BS
har meldt seg inn i Båtlaget og synes at det å kunne seile

opp ti l 3 seilaser på en ettermiddag er veldig bra. Dette
trekker en del seilere. Totalt har 1 4 Sniper vært ute på sjøen
og ca 30 personer har vært med. Etter seil ingen så har vi
noen ganger hatt debrifing for å få løft på de som har seilt
minst. Al le som har meldt sin interesse får prøve seg i
treningsseilasene, enten som rormann/kvinne eller gast.
Dette ser også ut ti l å fungere veldig bra. Fortsetter ti l neste
år hvor målet er å få 20 båter på sjøen da vi skal arrangere
NM-Snipe 2-5 jul i . Feva/ Zoom8, her har vi ikke fått opp den
store interessen enda. Det har vært ti l sammen 3 båter på
sjøen, men ikke samtidig. Her vil vi jobbe med de unge.
Håper å få en av de unge ti l å lede denne gruppen, med
hjelp fra treningsutvalget. Ti l neste år kommer mest
sannsynlig noe fra Optimistene ti l å prøve seg i Feva.
Austvol l har lånt 5 Feva ti l sin sommerleir og Hjel lestad har
lånt 1 Zoom8.

Takker for en fin sesong, som snart er over. Vel møtt ti l
våren 201 6.

HH ii ll sseenn ttrreenn ii nnggssuu ttvvaall ggeett,, EErrll ii nngg NNeessssee
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Da var sommeren over og jentelaget kan se ti lbake på en
kjekk vår og sommer. Som mange kanskje har fått med seg
har Jentelaget kjøpt en hendig salgsvogn som gjør det mye
lettere for oss ved arrangementer. Vognen vil bl i utstyrt med
MB logo og Jentelagslogo. Det er også meningen at vi da
kan sti l le ved større arrangementer som f.eks Tall Ship
Race og lignende. Da kan vi virkel ig få profi lert Milde Båtlag
og Jentelaget. St. Hans ble Mildevågen fyl lt opp av utrol ig
mange «naboer» og også en del utenfra. Det er veldig
hyggelig at så mange finner veien ti l oss på St.Hans. Ved
sommerregattaen serverte vi mat ti l sultne seilere.
Sommerens høydepunkt var vel Oselver – NM. Lørdagen
opprant med nydelig vær og om kvelden laget vi ti l gri l lfest
for deltakere og funksjonærer. Det så ut som folk koste seg.
Det gjorde i hvert fal l vi ! Ved Klubbmesterskapet vi l vi igjen

romstrere på kjøkkenet for å mette sultne deltakere. Og ved
båtopptaket vi l det bl i mulig å få kjøpt seg noe varmende
mat på Mildenøstet. Vi er al lerede i gang med planlegging
av Årets Julebasar. Er det noen som har gevinster er det
bare å ta kontakt med meg (90064524) el ler
Berit(971 46809) Er det noen jenter i alderen 1 8 – 90+ som
ønsker å bli med i Jentelaget så ta kontakt. Al le er hjertel ig
velkommen!

SSii sssseell NN ii ll sseenn ,, LLeeddeerr jj eenn tteell aaggeett



MILDE BÅTLAG
Organisasjonsnummer: 985399875

Milde Båtlags hjemmeside

www.mildebatlag.org
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