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MØTER 

Det har vært avholdt 4 styremøter i perioden, samt et møte med representanter for Båtlaget RANs 
Gubbelag vedrørende Nordåsvannregattaen 1996. I tillegg har styremedlemmene holdt løpende 
kontakt med hverandre, foruten at formannen har holdt kontakt med Norges Seilforbund. 
 
 
REPRESENTASJON 

På Norges Seilforbunds klasseklubbmøte, avholdt i Idrettens Hus, Bærum  den 19. nov. 1996, var 
Oselvarklubben representert ved klubbens formann Kjell Totland. Der var stort fremmøte av 
representanter fra mange klasseklubber, så møtet måtte flyttes til plenumssalen i Idrettens Hus. 
Det er ingen tvil om at Oselvarklubben vil ha stort utbytte av å delta på det årlige 
klasseklubbmøtet, da dette møtet gir anledning til kontakt og informasjonsutveksling både mot 
NSF og klasseklubbene. 
 
 
MEDLEMMER 

Ved utgangen av 1996  har Oselvarklubben 87 medlemmer, hvorav  53  båteiere. Blant båteierne 
er Båtlaget Njord/Tysnes (4 båter), Båtlaget RAN (4) og Milde Båtlag (3). 
 
Ved Hjellestad Seilforenings Sommerregatta lørdag 3. og søndag 4. august 1996 innkalte 
Oselvarklubben alle oselvarseilerne til en kort samling i Hjellestadnøstet en halv time før 
lørdagens seilas.  Tidligere formann i Oselvarklubben (1994-1995), Stein Olav Drange, tok ordet 
og kunngjorde at Oselvarklubben hadde utnevnt Kjell Totland til Æresmedlem i Oselvarklubben 
som takk for lang innsats for oselvaren og Oselvarklubben. Utdelingen av 
Æresmedlemskapsmedaljen fant sted på Kjell Totlands 50 årsdag. Jubilanten, som ikke visste noe 
om utdelingen på forhånd, takket for utnevnelsen. 
 
Æresmedlemmer i Oselvarklubben pr. 31.12.96:   Finn Totland (1982) og Kjell Totland (1996). 
 
 
REGISTRERTE BÅTER 

I 1996 er det ikke registrert noen nybygde oselvare som kappseilingsbåter, men noen båter har 
skiftet eier, bl.a. «Finbeck» som igjen er kommet med i de aktives rekker. Pr. 31.12.96 har 
Oselvarklubben  registrert  207 båter. Av disse var 54 aktive i 1996.  
 
I figuren nedenfor  er det vist hvordan båtene fordeler seg på de forskjellige oselvarklasser: 
klasse A: 25 m2, klasse B: 20 m2, klasse D: 17 m2, klasse E: 15 m2, klasse H: 13 m2, klasse K: 10 
m2, klasse L: 8 m2 og Spriseilklassen:  8 m2. 
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Det gjøres oppmerksom på at Oselvarklubbens register er et nåtids, såvel som et historisk, 
register over kappseilende oselvare. Dette betyr at blant de totalt 207 registrerte båtene finnes 
båter som ikke lenger er aktive eller ikke er i seilbar stand. I tillegg kommer at noen av båtene er 
solgt ut av landet eller er kondemnert og således ikke eksisterer lenger. Imidlertid ønsker 
Oselvarklubben at registeret skal gi et mest mulig realistisk bilde av hvor mange oselvare som 
har vært benyttet til kappseiling opp gjennom årene like siden Bergen og Hordaland 
Seilersamband i 1945 ble stiftet og foresto felles registrering av båtene. 
 
 
MÅLING AV BÅTER OG SEIL 

I alt har Oselvarklubben i 1996 utført 31 målinger av seil (18), skrog (6) og rigg (7). Målingene 
er utført av måler Kjell Totland, som bl. a. før NM reiste til Austevoll og Tysnes for å foreta 
målinger på nye seil. 
 
 
NSF 

På Norges Seilforbunds klasseklubbmøte i Bærum den 19. nov. 96 var ca. 40 representanter fra 
klasseklubbene representert. Generalsekretær i NSF, Marianne Davis, ledet møtet og på 
dagsorden ble bl.a. følgende saker debatert: 
 

- Klasseklubbutvalgets oppgaver i NSF. 
- Forslag til opplegg for teknisk kontroll ved Norgesmesterskap. 
- Standardisering av klassevedtektene for nasjonale klassebåter. 
- Behov for flere klassemålere. 
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Det er Norges Seilforbund som administrerer og godkjenner klassevedtektene for de nasjonale 
klasseklubber, hvilket også gjelder for oselvarnes klassevedtekter. NSF’s klasseklubbutvalg tar 
seg av dette. NSF har fastsatt at en hver forandring i klassereglene må være oversendt NSF for 
godkjennelse innen 1. februar for å gjelde for sesongen samme år. Godkjennelsesdatoen fra NSF 
blir gyldighetsdato for reviderte klasseregler. 
 
Vedr. teknisk kontroll kom det opp habilitetsspørsmål når måler samtidig var deltaker i NM. 
Dette kan løses ved at ansvarlig måler for teknisk kontroll under NM står oppført med navn i 
innbydelsen til NM. Forøvrig kan kontrollomfanget under NM reduseres ved at man benytter 
egenerklæringsskjema som deltakerne må utfylle og sende inn sammen med påmeldingsskjema. 
Dermed kan en nøye seg med stikkprøver under NM. Dette gjelder særlig kontroll av skrog og 
rigg. 
 
Med hensyn til tekniske klassevedtekter har arbeidsutvalget (AU) i NSF besluttet at klassereglene 
for de nasjonale klasseklubber må revideres, slik at de følger ISAF (IYRU) modellen for 
klasseregler. Dette vil m.a.o. si at Oselvarklubbens «Klasseregler for seilbåter av oselvartypen» 
må revideres til å følge den internasjonale standarden så langt dette er mulig. NSF har satt en frist 
til 1. februar 1998 for de nasjonale klasseklubbene til å gjennomføre revisjonen. Styret i 
Oselvarklubben vil i samarbeid med klubbens målekomite arbeide med saken. 
 
 
50 ÅRS JUBILEUMSFEST 

I 1995 var det 50 år siden OSELVARKLUBBEN ble stiftet under navnet Bergen og Hordaland 
Seilersamband. Den annonserte 50 års festen høsten 1995 måtte dessverre avlyses p.g.a. for liten 
påmelding. Men OSELVARKLUBBEN forsøkte igjen i år ved å legge 50 års festen til Fagernes 
Yacht Club lørdag den 1. juni, samtidig med avviklingen av Oselvarregatta på Nordåsvannet 
samme sted den 1. og 2. juni 1996.  
 
32 festdeltakere møtte kl. 19.00 til festlig lag i den nye delen av «Naustet» ved Yachtclubben. 
Oselvarklubbens formann, Kjell Totland, ønsket velkommen hvoretter bordsetet med god mat og 
drikke begynte. Oselvarklubbens Æresmedlem, Finn Totlland, fungerte som toastmaster og ledet 
bordsetet hvor man hadde taler fra innbudte gjester og sanger, bl.a. ble «Ran»-sangen 
«Lørdagskveld vi går i Dokken» avsunget.  
 
2. visepresident i NSF, Atle Kaurin Nilsen, hilste fra Seilforbundet  og sa bl.a. at forbundets styre 
var imponert over den store vekst oselvaren de siste år har kunnet vise til, med hele 49 båter 
under NM 1995, hvilket var største NM klasse for kjølbåtklasser, og faktisk den klasse som 
hadde flest deltakende seilere uansett klasse. Som jubileumsgave fikk Oselvarklubben overrakt 
NSFs jubileumsbok  «25 år i seilsportens tjeneste» med innskrevet hilsen fra forbundet ved Atle 
Kaurin Nilsen. Etter overrekkelsen ble boken sendt rundt og alle de tilstedeværende skrev navnet 
sitt på andre omslagsside. Boken vil forbli Oselvarklubbens eie og oppbevares hos styret. 
 
Nestleder i Hordaland Seilkrets, Edith Erstad, hilste fra HSK og overrakte en flott krystallvase, 
som HSK ønsket skulle settes opp i NM for Oselvar 1996. Rormann på vinnerbåten skulle vinne 
pokalen til odel og eie. 
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Leder i Båtlaget RAN, Helge Kaurin Nilsen, hilste både fra Båtlaget RAN og båtlagets Gubbelag. 
Han trakk opp de lange linjer i oselvarens regattahistorie fra den spede begynnelse ved stiftelsen 
av Båtlaget RAN i 1894 og frem til i dag. Tilslutt overrakte han Båtlaget RANs 100 års 
jubileumsbok «Dog seiler vi ei blott til lyst» som gave til Oselvarklubben. 
 
Stein Olav Drange hilste fra Milde Båtlag og overrakte en krystallvase til jubilanten. Bergens 
Seilforening hadde ingen tilstedeværende representanter, men hadde sendt en krystallvase som 
gave sammen med et hilsningsskriv.  
 
Leder for Oselvarlaget i Os, Nilmar Søvik, hilste fra oselvarbyggerne i Os og overrakte et øsefat i 
tre med inskripsjon til Oselvarklubben. Samtidig foreslo han at Oselvarklubben burde melde seg 
inn som medlem i Oselvarlaget og vise versa, slik at samarbeidet mellom Oselvarlaget og 
Oselvarklubben derved kunne styrkes.  
 
Arvid Lerøy, Lerøy Mat, hilste fra oselvarseilerne og overrakte en krystallvase med en inngravert 
bermudarigget oselvar på forsiden og med Lerøy Mat på baksiden. Han ønsket at vasen skulle 
settes opp i regi av Oselvarklubben ved oselvarregattaer og ha navnet «Jubileumspokal».  
 
Båtlaget RANs leder, Helge Kaurin Nilsen, og lagets «Store Gubbe», Finn Totland, benyttet 
anledningen til å hedre Arvid Lerøy, som i 1991 var initiativtaker til oselvarregattaen på 
Nordåsvannet og pådriver ved de senere regattaene. Som takk for innsatsen for oselvaren ble 
Arvid Lerøy tildelt Båtlaget RANs Gubbelags hederstegn «Smågubben». 
 
Avsluttningsvis takket Oselvarklubbens formann for hilsninger og gode ord og ikke minst for 
fine jubileumsgaver. 
 
 
OSELVARREGATTA PÅ NORDÅSVANNET 1996 

Som i fjor ble oselvarregattaen på Nordåsvannet arrangert av Båtlaget RANs Gubbelag i 
samarbeid med Oselvarklubben. Regattaen, som er en PR-regatta for oselvaren, var i år lagt til 
helgen 1. og 2. juni med start og innkomst som vanlig ved Fagernes Yacht Club. Opprinnelig 
skulle det seiles en seilas hver dag med start lørdag kl. 15.00 og søndag kl. 13.00. 
 
Men lørdag var det kulings vær med sønnavind i kraftige og skiftende råser, slik at man valgte å 
utsette seilasen til søndag. Kun båter som ble fraktet på biltilhenger klarte å komme frem til 
startstedet. Søndag hadde vinden roet seg til sydlig laber bris, men med kraftige kast nå og da. 
Forholdene var likevel slik at man fant det forsvarlig å starte. Siden lørdagens seilas ble utsatt 
valgte man å seile to korte seilaser i stedet for en lang. I alt deltok 12 oselvare, 5 i 
bermudaklassene E, K og L og 7 i spriseilklassen.  
 
I første seilas «veltet» L 5 «Jo» på sløren forbi Kyrkjetangen på vei innover i Nordåsvannet. Den 
ledet da seilasen foran både 15 og 10 kv. meterne. Mannskapet ble raskt plukket opp av følgebåt, 
men det tok sin tid å få båten slept til lands og tømt for vann, i tillegg veltet den igjen under 
slepet inn til Fagernes Yacht Club, slik at det ikke var aktuelt å delta i dagens andre seilas. Først i 
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mål i den første seilasen kom E 4 «Jason», Finn Totland, Båtlaget RAN, mens L 36 «Pjalle», 
Kjell Milde, Milde Båtlag, hadde best korrigert tid blant de bermudariggede båtene etter 
Oselvarklubbens respittsystem. I spriseilklassen vant 92 «Losen», Knut Magnus Østervold, 
Austevoll Seilforening.  
 
I andre seilas var «Jason» uheldig i jibben rundt merke 3 i sundet mellom Ormøya og Ulvøya da 
en kraftig råse krenget ned båten slik at den kullseilte. De andre båtene kom seg trygt forbi 
merket og fullførte. Blant bermudaklassene var K 14 «Trods II», Arvid Lerøy, Hjellestad 
Seilforening, raskest både etter anvendt og korrigert tid, mens 40 «Blia», Tor Østervold, 
Austevoll Seilforening,  vant i spriseilklassen. 
 
Under premieutdelingen, som fant sted ved Fagernes Yacht Club umiddelbart etter avsluttet 
seilas, ble det utdelt flotte 1. premier til sammenlagt vinnerne i hver klasse som ble:  E 4 «Jason» 
i klasse E, K 14 «Trods II» i klasse K, L 36 «Pjalle» i klasse L og 92 «Losen» i spriseilklassen. 
74 «Nøkken», Bjarne Engen, Båtlaget RAN fikk 2. premie og 40 «Blia» fikk 3. premie i 
spriseilklassen. I tillegg vant  92 «Losen» startpremie i både 1. og 2. seilas, begge starter på 5.0 
sekund. 
 
Oselvarklubben vil få takke Båtlaget RANs Gubbelag for det gode samarbeidet og vel 
gjennomført regatta. Oselvarregattaen på Nordåsvannet er den seilasen som gjør det mulig for 
Oselvarklubben å skaffe seg sårt tiltrengte midler i form av sponsor/annonse inntekter takket 
være Arvid Lerøys gode kontakter innen det Bergenske næringsliv. Det er derfor i 
Oselvarklubbens og også oselvarseilernes interesse at så mange båter som mulig møter opp og 
stiller til start på Nordåsvannet til PR-seilas for oselvaren. Hittil har regattaen vært arrangert i 
1991 (34 båter), 1992 (16), 1995 (15) og 1996 (12). Trenden med synkende deltakerantall må vi 
snu og Oselvarklubben håper at mange flere oselvare vil stille til start i 1997. 
 
 
NM OSELVAR 1996 

Norgesmesterskap i Oselvar 1996 ble avviklet på Tysnes i regi av Båtlaget Njord/Tysnes fra 
torsdag 8. til søndag 11. august. Det ble konkurrert i spriseilklassen og arrangøren, ved NM 
komiteen, hadde lagt alt til rette for et vellykket arrangement både til lands og til vanns.  
 
Torsdag 8. august ble det foretatt registrering og teknisk kontroll av de deltakende båter fra kl. 
12.00 til 21.00. Kontrollen ble ledet av måler Kjell Totland. Alle de 42 påmeldte båtene fikk 
kontrollert og NM-stemplet sine seil. I tillegg ble en del båter kontrollert med hensyn på rigg og 
mastesko. Arbeidet gikk greit unna og ingen uregelmessigheter ble avdekket. 
 
Fredag morgen kl. 9.00 ble det holdt offisiell åpning av NM ved den nye småbåthavnen i Våge. 
Åpningsseremonien ble ledet av Bjørn Helge Epland fra NM komiteen og ordføreren i Tysnes 
kommune holdt åpningstalen. Nykomponert NM-fanfare ble avspilt og de deltakende foreningers 
vimpler ble defilert av barn fra Tysnes.  
 
Etter åpningsseremonien ble det holdt et kort rormannsmøte ledet av regattasjef Olav Andersen, 
som bl.a. opplyste at en ville forsøke å få avviklet 3 seilaser fredag, 2 lørdag og 1 søndag. 
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Seilerne ble således oppfordret til å rigge båtene og legge ut på, selv om det var blank sjø og 
vindstille fredag morgen. Det var ventet vind fra syd utover dagen og båtene ble slept ut til 
baneområdet like syd for Instøyene i Bjørnefjorden for å være klare til start kl. 11.00. Der ble de 
liggende å drive eller småseile i lett vind i over 2 timer før vinden kom.  
 
Den første seilasen startet kl. 13.30, men i klarsignalperioden og like til etter start falt vinden 
kraftig og dreide mot vest, samtidig som styrbord banehalvdel hadde mest igjen av den vinden 
som var. På vei mot sløremerket seilte de første båtene rett inn i vindstille og etterhvert kom de 
andre båtene til bakfra slik at det omtrent ble ny «omstart» før vinden kom i nye byger fra øst. 
Denne vinden holdt seg såpass at man fikk avviklet seilasen før maksimaltiden løp ut for den 4,6 
nm lange banen. Dog var det 3 båter som ikke greide maksimatidsfristen. Vinner ble 13 
«Carmencita», Olav H. Østervold, Austevoll Seilforening, med vinnertid 1 t 55 min. 
 
Andre seilas startet kl. 16.30 i skiftende vind fra SSV, bane lengde 4.6 nm. Også denne gang 
svarte det seg å gå på styrbord banehalvdel på første kryss. 14 «Knuppen», Knut Arne Grøteide, 
Båtlaget Njord/Tysnes, benyttet seg av anledningen og holdt ledelsen helt til mål. Vinnertid 1 t 
42 min. Siste båt kom i mål kl. 18.51 og ingen flere seilaser ble seilt på NM’s første dag. 
 
Lørdag ble det avviklet 3 seilaser i skiftende vind fra SØ og med vindstyrke varierende fra 5 - 10 
m/s. I første seilas lørdag (3. NM seilas) var det oppsatt startpokal, en krystall mugge gitt av Tor 
Inge Malkenes, og denne gikk til 2 «Kryss», Gisle Didriksen, Milde Båtlag, med start på  2,6  
sekund.  Seilasen på 4,8 nm startet kl. 11.00 og ble vunnet av 85 «Hyggen», Andreas Martin 
Iversen, Hjellestad Seilforening, med vinnertid 1 t 15 min. Fjerde NM seilas, på 5,3 nm, startet 
kl. 13.05 og ble vunnet av 71 «Dristig», Njål Sverre Sletten, Bergens Seilforening, med vinnertid 
1 t 29 min.  Samme båt vant også femte NM seilas med vinnertid 1 t 35 min. Den femte seilasen 
startet kl. 15.35 og ble seilt på samme bane som 4. seilas. Siste fullførende båt gikk i mål kl. 
17.32. Dermed hadde seilerne relativt god margin til NM-festen i ungdomshuset «Vonheim» 
senere på kvelden. 
 
Etter to dager og fem seilaser ledet 71 «Dristig» klart med tellende serie 11, 3, 1, 1 før sjette og 
siste NM seilas om søndagen. Søndagens seilas startet kl. 11.00 i vind fra ØSØ. Banelengden var 
5,2 nm og den skiftende vinden varierte fra 3 - 7 m/s. Oppsatt startpremie fra firma K. B. Epland, 
Tysnes, ble vunnet av 52 «Birken», Geir Arne Solbakken, Austevoll Seilforening, med en start på 
0.o sek. Vinner av seilasen ble 13 «Carmencita», Olav H. Østervold, Austevoll Seilforening, med 
vinnertid 1 time 42 min. Siste båt fullførte kl. 13.00. 
 
71 «Dristig», Njål Sverre Sletten, BS, med mannskap Lars Einar Sandtorv og Lisbeth Sandtorv, 
Hjellestad Seilforening, seilte inn til andre plass i siste seilas og dermed vant de en klar 
sammenlagtseier og ble Norgesmestre og gullmedaljevinnere med 25.7 poeng. Sølvmedaljene 
gikk til 13 «Carmencita», Olav H. Østervold, Marlen Østervold og Christian Østervold, 
Austevoll Seilforening, med tellende serie 1, 20, 2, 10, 1 og 45.0 poeng. Bronsemedaljene gikk til 
65 «Teddy», Jan-Erik Christophersen, Stig Arne Christophersen og Leif Østreim, Hjellestad 
Seilforening, med serien 2, 5, 7, 5, 6 og 47.7 poeng. 
 
Premieutdelingen ble holdt på kaien utenfor «Njordstø» i fin ettermiddagssol. Seierspall og et 
flott premie- og gavebord var satt opp. Visepresident i NSF, Atle Kaurin Nilsen, hilste fra Norges 
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Seilforbund og sto for den offisielle utdeling av gull-, sølv- og bronsemedaljene. De 17 beste 
båtene sammenlagt ble premiert med mannskapspremier. I tillegg ble det utdelt gavepokaler til 
mannskapene på de tre beste båtene. Premiene ble utdelt av leder i Båtlaget Njord/Tysnes, Svein 
Økland, assistert av æresmedlem Sverre Dalland, som delte ut gavepokalene til medaljevinnerne. 
Oppsatt «Deltaker pokal» ble vunnet av Austevoll Seilforening, som hadde 8 båter inne blant de 
17 beste. Leder for Austevoll Seilforening, Magnus Stangeland, mottok pokalen på vegne av 
foreningen. 
 

 
 

Fra premieutdelingen. Leder av Båtlaget Njord/Tysnes, Svein Økland, har nettop delt ut premier til 
sølvvinnerne. På seilerspallen fra venstre: Olav H. Østervold, Marlen Østervold og Christian 
Østervold fra sølvvinnerbåten «Carmencita», Lisbeth Sandtorv, Njål Sverre Sletten og Lars Einar 
Sandtorv fra gullvinnerbåten «Dristig». Regattasjef Olav Andersen til venstre i bildet med 
regattakomitemedlem Arve Fosse bak. 

 
Avslutningsvis vil Oselvarklubben få takke Båtlaget Njord/Tysnes for et vel gjennomført 
Norgesmesterskap. 
 
I 1997 skal NM for oselvar spriseil arrangeres av Hjellestad Seilforening i tiden 8. - 10. august. 
Etter anmodning fra Oselvarklubben sendte Austevoll Seilforening i november 1996 søknad til 
NSF om å få arrangere NM for oselvar i 1998. Søknaden ble innvilget og NM 1998 for oselvar 
spriseil finner sted 7. - 9. august. 
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OSELVAR MESTERSKAP 1996 
 
I helgen 31. august og 1. september arrangerte Hjellestad Seilforening Oselvarmesterskap for 
bermudariggede oselvare og vanlig seilas for spriseilriggede oselvare. Det deltok to båter i klasse 
E 15 m2  og tre båter i klasse L 8 m2, mens 10 båter deltok i spriseilklassen. 
 
Lørdag var det lagt opp til 2 seilaser med løp til bøye ved Mynteviken og med start og innkomst 
på Hjellestadbukten ved fergekaien/Sandringham. Start for 1. seilas var satt til kl. 11.00. Det 
blåste opp i kuling fra NV og da starten for bermudaklassene gikk startet kun de to E-båtene, 
begge med rev i seilene. Fem minutter senere startet to spriseilere. E-14 «Sjanse» var uheldig og 
kullseilte etter jibben ved runding av bøye ved Kinna halvveis i løpet, mens de øvrige båter 
fullførte. Imidlertid blåste det så pass at arrangøren valgte å sløyfe 2. seilas. 
 
Søndag skulle båtene seile Lerøy Rundt. Dagen var fin med solskinn og lite vind. Da starten gikk 
kl. 11.00 på Hjellestadbukten startet 2 båter i klasse E og 3 båter i klasse L i en lett NNV vind. 10 
båter i spriseilklassen startet 5 min. senere. Siden vinden var nordlig skulle båtene først seile ut 
gjennom Åleknappen og syd om Lerøy, hvor en bøye skulle rundes om styrbord. Deretter skulle 
båtene seile nordover gjennom Lerøyosen og tilbake til mål ved Hjellestad. 
 
Allerede i Åleknappsundet samlet båtene seg da spriseilerne kom bakfra med mer vind. Først 
gjennom sundet var faktisk spriseileren «Losen», men på vei ut Bjelkarøyosen mot Korsfjorden 
tok 15 kvadratmeterne over føringen. Imidlertid var det lite vind, så de hadde problemer med å 
slite seg fra i tet. Først oppe i Lerøyosen klarte «Jason» å stikke fra på kryss da den møtte 
nordavinden. Men senere dreide vinden mot både vest og sydvest, slik at båtene lenger bak fikk 
kortere vei å seile og således tok innpå igjen. «Jason» kom først i mål på Hjellestad etterfulgt av 
«Sjanse»,  «Losen», «Sandmor» og «Pjalle». 
 
Premieutdeling ble foretatt på Hjellestadnøstet etter avsluttet seilas søndag og det ble premiert 
med mannskapspremier i hver fullførende klasse for både lørdag og søndag. 
 
Oselvarklubben vil få takke Hjellestad Seilforening for vel gjennomført arrangement. 
 
 
POKALER 1996 
 
Hjeltekruset  NM 

Hjeltekruset er et tinnkrus gitt av Båtlaget RAN til det første NM for Oselvar i 1978. Kruset / 
pokalen er evigvarende og tildeles vinnerbåten under NM for et år. Navn på vinnerbåten 
inngraveres i kruset. I 1996 ble kruset vunnet av NM vinner 71 «Dristig». Kruset ble overrakt 
rormann Njål Sverre Sletten, Bergens Seilforening, under NMs premie-utdeling. 
 



Oselvarklubben              Årsberetning  1996   10

Falne Seileres Pokal 

«Falne Seileres Pokal» administreres av Oselvarklubben og er en evigvarende sølvpokal oppsatt 
av BHSS i 1945 til minne om de seilere som falt i 2. verdenskrig. Pokalen er en forsprangspokal 
og det bestemmes ved trekning, etter at båtene har startet, om største eller minste forsprang skal 
gjelde i den aktuelle seilasen. Vinnerbåtens navn inngraveres i pokalen og rormannen får tildelt 
en miniatyrpokal til odel og eie. 
 
For 1996 bestemte styret i Oselvarklubben før sesongstart at det skulle seiles om pokalen ved 
Båtlaget RANs Høstregatta, 1. seilas søndag. Etter start ble det ved loddtrekning avgjort at største 
forsprang skulle gjelde. Vinner av «Falne Seileres Pokal» 1996 ble L 36 «Pjalle», Kjell Milde, 
Milde Båtlag, med et forsprang på 15 min 28 sek. 
 
For de to neste sesonger har styret i Oselvarklubben fastsatt at det skal seiles om «Falne seileres 
pokal» slik: 

1997 Milde Båtlag Sommerregatta søndag (1. seilas) 
1998 Båtlaget Njord/Tysnes Sommerregatta søndag (1. seilas) 

 
Oselvarklubbens Ranking pokaler 
 
I 1996 inngikk følgende seilaser i Oselvarklubbens Rankingpokaler: 

Bermudaklassene:   

Sommerregatta 22. og 23. juni,  Austevoll Seilforening 
Sommerregatta 29. og 30. juni,  Milde Båtlag 
Sommerregatta 27. og 28. juli, Båtlaget Njord/Tysnes 
Sommerregatta 3. og 4. august,  Hjellestad Seilforening 
Høstregatta 24. og 25. august,  Båtlaget RAN 
Oselvarmesterskap 31. aug. og 1. sept.,  Hjellestad Seilforening 

Spriseilklassen:   

Sommerregatta 22. og 23. juni,  Austevoll Seilforening 
Sommerregatta 29. og 30. juni,  Milde Båtlag 
Sommerregatta 27. og 28. juli, Båtlaget Njord/Tysnes 
Sommerregatta 3. og 4. august,  Hjellestad Seilforening 
NM Oselvar  9. - 11. august, Båtlaget Njord/Tysnes 
Høstregatta 24. og 25. august,  Båtlaget RAN 

 
Det har i de tellende seilaser kun vært deltakende båter i klassene E, L og Spriseil.  
 
Vinnere av Oselvarklubbens Rankingpokaler i 1996 ble: 

Klasse E 15 m2: E 4 «Jason» Finn Totland Båtlaget RAN 16   poeng 

Klasse L  8 m2 : L 36 «Pjalle» Kjell Milde Milde Båtlag 106 poeng 

Spriseil  8 m2  : 43 «Sandmor» Kristian Sandtorv Hjellestad Seilf. 732 poeng 
Jubileumspokal 
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Krystallpokal gitt av Arvid Lerøy, Lerøy Mat, ved Oselvarklubbens 50 års jubileumsfest den 1. 
juni 1996. Vil bli seilt om fra og med sesongen 1997. Endelige statutter er ikke fastsatt. 
 
Lerøypokalen 

Sølvpokal gitt av Arvid Lerøy. Vil bli seilt om under «Lerøy Rundt» seilaser fra og med 
sesongen 1998. Endelige statutter er ikke fastsatt. Pokalen er sannsynligvis fra 1950 årene da 
man hadde seilaser med start og innkomst i Lerøyosen. Det er usikkert hvorvidt det noen gang 
ble seilt om pokalen i disse seilasene. 
 
 
KYSTKULTURSENTERET I BERGEN 

Ifølge artikler i bergensavisene ønsker Bergen Kommune å styrke kystkulturmiljøet i Sandviken 
ved å la Kystkultursenteret få disponere de fleste av kommunens Sandviksboder. Saken har 
høsten 1996 vært behandlet i formannskapet. I sakens anledning meddelte styret i 
Oselvarklubben, i brev av 13.11.96 til Rådmannen i Bergen, at Oselvarklubben har behov for 
egnede lokaler i Bergen til restaurering, oppbevaring og utstilling av oselvare, samt til lokaler 
hvor styremøter og medlemsmøter kan holdes.  Til dette formål synes en integrering i 
Kystkultursenteret i Sandviken å være det ideelle. Ingen besluttninger er fattet og vi venter på 
svar fra Bergen Kommune.  
 
 
OPPBEVARING OG RESTAURERING AV OSELVARE 

Båtlaget RANs Gubbelag har fått anledning til å disponere toppetasjen i Skuteviksboder 14 
tilhørende blikkenslagerfirma Sv. Knutsen A/S, og Oselvarklubben er tilbudt samarbeid. Her er 
det plass til lagring og restaurering av gamle regattaoselvare, men man ser det hele som et 
midlertidig lagringsopphold, så målet er å få skaffet til veie mer permanente og egnede lokaler. 
Slik det er i dag må båtene heises bratt opp fra Sjøgaten til 3. etg. Blant de båter som for tiden er 
lagret her finner en seksæringen «Brand» (25 m2), og færingene «Fram II» (15 m2) og «Terna» 
(10 m2). Høsten 1996 ble i alt 7 båter lagret i Skuteviken. 
 
 
ØKONOMI 

Oselvarklubbens driftsregnskap for 1996 viser et pent overskudd. Klubbens økonomi er for tiden 
god, mye takket være overskudd fra «Nordåsvann Regattaen», som med sine sponsormidler 
bidrar vesentlig. Likevel er det nødvendig at Oselvarklubbens medlemmer bidrar mer til lagets 
økonomiske drift ved at kontingenter og målegebyr etter hvert heves i forhold til dagens satser. 
 
Oselvarklubbens andel av overskuddet etter oselvarregattaen på Nordåsvannet i 1995 var på kr. 
10.000,-. Regattaen ble arrangert av Båtlaget RANs Gubbelag i samarbeid med Oselvarklubben. 
På årsmøte i Oselvarklubben den 25. februar 1996 ble beløpet offisielt overlevert til 
Oselvarklubben av leder i Båtlaget RAN, Helge Kaurin Nilsen, i form av en sjekk. Etter avtale 
med Gubbelaget er beløpet satt av til fond for et 50 års skrift for Oselvarklubben. 
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KONKLUSJON 

Også i 1996 har deltakelsen i oselvarklassene vært god. Spriseilklassen opprettholder sitt store 
deltakertall selv om antall deltakende båter i NM sank fra 49 til 42 båter. Deltakelsen ved vanlige 
regattaer er imponerende med antall båter varierende fra 18 til 25 båter, og med Austevoll 
Seilforening som ledende forening i antall båter. I bermudaklassene er det tegn til gryende vekst 
igjen ettersom både E 3 «Truls» og E 5 «Terje» er kommet tilbake til Båtlaget RAN. L 21 
«Måken» er restaurert og deltok i år på nytt i klasse L etter mange år i spriseilklassen. 
 
Med hensyn på rekruttering til oselvaren er det positivt at Båtlaget Njord/Tysnes og Milde Båtlag 
fortsatt arrangerer egne juniorregattaer og derved holder i hevd juniorregatta tradisjonen fra 
1962. I år deltok fire båter på Milde og noen flere på Tysnes. Båtlaget Njord/Tysnes sin seileruke 
i juli måned dagene forut for juniorregattaen gir særlig inspirasjon, kunnskap og erfaring til 
ivrige juniorer. 
 
I år har 54 oselvare deltatt i 8 regattaer arrangert av seilforeninger i Hordaland, inklusive NM. 
Båtene har fordelt seg med 22 fra Austevoll Seilforening, 11 fra Milde Båtlag, 10 fra Båtlaget 
Njord/Tysnes, 8 fra Hjellestad Seilforening og 3 fra Båtlaget RAN. Utenom NM har det 
gjennomsnittlig deltatt 18 oselvare i hver regatta, hvilket må sies å være meget akseptabelt.  
 
Til slutt vil styret i Oselvarklubben få takke for sesongen 1996 og ønske alle oselvarseilere lykke 
til og god bør i 1997. 
 

Styret i 

Oselvarklubben 
 
 

Kjell Totland   Knut Olaf Pedersen   Kjell Milde 
leder        nestleder    kasserer 

 
Helge Møgster   Otto Kaurin Nilsen 

               styremedlem       styremedlem 
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ÅRSREGNSKAP  1996 
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Nordåsvann regatta 96 
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NM 96 
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NM 96 
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OSELVAR MESTERSKAP 1996 
 

31. august - 1. september 
 

Hjellestad Seilforening 
 
 

Resultater lørdag 31. august: 
 

Klasse E  15 m2 

1. E 4 «Jason» Finn Totland Båtlaget RAN 
DNF E 14 «Sjanse» Nils Ove Nipen Milde Båtlag 
 
Spriseil  8 m2 

1. 43 «Sandmor» Kristian Sandtorv Hjellestad Seilforening 
2. 1 «Bambi» Jan Fossberg Milde Båtlag 

 
 
 
Resultater søndag 1. september, Lerøy Rundt : 
 

Klasse E  15 m2 

1. E 4 «Jason» Finn Totland Båtlaget RAN 
2 E 14 «Sjanse» Nils Ove Nipen Milde Båtlag 
 
Klasse L  8 m2 

1. L 36 «Pjalle» Kjell Milde Milde Båtlag 
2. L 5 «Jo» Kjell Totland Milde Båtlag 
3. L 21 «Måken» Atle G. Oestreich Milde Båtlag 
 
Spriseil  8 m2 

1. 92 «Losen» Knut Magnus Østervold Austevoll Seilforening 
2. 43 «Sandmor» Kristian Sandtorv Hjellestad Seilforening 
3. 13 «Carmencita» Olav H. Østervold Austevoll Seilforening 
4. 121 «Atlanta» Harald Østervold Austevoll Seilforening 
5. 9 «Havhesten» Sindre Tollefsen Hjellestad Seilforening 
6. 65 «Teddy» Jan-Erik Christophersen Hjellestad Seilforening 
7. 108 «Knausen» Eivind Skår Austevoll Seilforening 
8 8 «Trim» Ivar Hjellestad jr. Hjellestad Seilforening 
9. 1 «Bambi» Jan Fossberg Milde Båtlag 
10. 58 «Finbeck» Inge Skår Austevoll Seilforening 
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Ranking pokaler 
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Ranking pokaler 
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