
 

 MILDESKVETTEN 2017  
 

"LnX", "Vito 4" og "Ajaja" vant sine respektive klasser da Tur/Havseiler regattaen 
"Mildeskvetten" ble avholdt på Korsfjorden lørdag 13. mai.  
 
De 16 deltakende båtene fikk seile løp 1, på 14.7 n.mil i Korsfjorden. På grunn av 
vindstille måtte startprosedyren utsettes 25 minutter, før det endelig kom noe vind fra 
syd og nordvest. Starten gikk kl. 12.25 i farvannet syd for Herøy i Fanafjorden. Første 
legg i løpet gikk til runding av skjæret Blia ved Korsneset og deretter nordover til 
runding av utlagt merke i Bjelkarøyosen (merke 1). Så langt i løpet hadde båtene hatt 
lett vind fra «alle» kanter, men hovedsakelig fra sydøst, med vindstyrke fra 0.5 – 2.0 
m/s.  
 
De to klassene for båter med spinnaker fikk fortsette seilasen sydover mot 
Kyrholmen i Austevoll, mens klasse for båter uten spinnaker fikk sitt løp avkortet ved 
merke 1. Så langt hadde de to båtene i klassen seilt ca. 5.5 n.mil og brukt 1 time 42 
minutter. 
 
For de øvrige båtene fortsatte seilasen i lett bris, dreiende fra syd til østsydøst. 
Vinden holdt seg og båtene fikk runde Kyrholmen for å fortsette løpet tilbake til merke 
1 i Bjelkarøyosen. Underveis på dette legget spaknet vinden noe før den frisknet til 
igjen fra østlig kant. Med vind opp i 4 – 5 m/s ble dette dagens beste seilforhold, så 
avkorting av løpet ved merket i Bjelkarøyosen ble droppet og båtene fikk seile fullt 
løp, med et flott krysslegg fra siste merke til mål. 
 
Første båt i mål blant spinnakerbåtene ble NOR 178 “LnX”, X-35 OD, seilt av Sigurd 
Boasson i klasse NOR Rating m/sp. 1.000 og over. Den seilte løpet på 3 t 01 min 55 
sek. og ble dermed beste båt på korrigert tid blant spinnakerbåtene, hvilket gav “LnX” 
et napp i Bliapokalen av 2001 for båter med spinnaker. Siste båt i mål fullførte kl. 
16:09:39 og kun en båt brøt seilasen.  
 
Klassevinnere ble 

NOR Rating Uten spinnaker: 
 «Ajaja», Åge Milde, Milde Båtlag, korr. tid. 1:23:58  (Avkortet løp). 

NOR Rating Med spinnaker, Rating t.o.m. 0.999: 
 «Vito 4», Nina Rosenlund, Ran Seilforening, korr. tid. 3:05:35 . 

NOR Rating Med spinnaker, Rating 1.000 og over: 
 «LnX», Sigurd Boasson, Ran Seilforening, korr. tid. 3:04:37 . 
 
Fullstendig resultatliste finnes på www.mildebatlag.org/mskv-2017-resultatliste.html  
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