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MØTER 

Det har vært avholdt 3 styremøter i perioden, samt et møte med representanter for Båtlaget 
«RAN»s Gubbelag vedrørende Nordåsvannregattaen 1997. I tillegg har det vært et møte med 
SAS Seilklubb Norge. Forøvrig har styremedlemmene holdt løpende kontakt med hverandre, 
foruten at leder har holdt kontakt med Norges Seilforbund. 
 
 
 
REPRESENTASJON 

Lørdag 7. juni 1997 åpnet Os Kommune «Oselvarverkstaden» ved Oselvens østre bredd like 
utenfor broen på Osøyro. Ved arrangementet om kvelden var Oselvarklubben representert ved 
leder Kjell Totland og Finn Totland. 
 
På Norges Seilforbunds klasseklubbmøte, Bærum 23. oktober 1997, var Oselvarklubben 
representert ved leder Kjell Totland. 
 
 
 
MEDLEMMER 

Ved utgangen av 1997 har Oselvarklubben 94 medlemmer, hvorav 55 båteiere. Blant båteierne er 
Båtlaget Njord/Tysnes (4 båter), Båtlaget «RAN» (4) og Milde Båtlag (3). 
 
 
Medlems bortgang 

I året som gikk mottok styret den triste melding om at et av Oselvarklubbens medlemmer, Magne 
M. Drange, omkom i en bilulykke i oktober.  
I alle år var Magne Drange meget interessert i oselvarmiljøet og oselvarseilingen. Som medlem i 
Milde Båtlag og bosatt ved Mildevågen hadde han selv vært aktiv seiler fra før krigen og til ut på 
1960 tallet. Han hadde egen båt, L 4 «Njørd», og var ellers med som mannskap ombord i andre 
båter. Da hans egne barn vokste til var det «Njørd» som ble benyttet i opplæringen. I 1962 var 
Magne Drange blant initiativtakerne til å få i gang juniorregatta over flere dager på Milde. Ideen 
ble tatt opp også av Båtlaget Njord/Tysnes, og siden har det vært avholdt årlige juniorregatter 
både på Milde og Tysnes. Noe som utvilsomt har bidratt til å holde liv i kappseilingen med 
oselvere. I de første årene med juniorregatta var Magne Drange selv med til Tysnes som leder for 
Milde juniorene. Med sitt vennlige og imøtekommende vesen var han godt likt blant seilerne. 
Under juniorregattaene på Milde var det alltid hjelp å få når skader på mast, ror etc. måtte 
repareres. Da utførte Magne reparasjonene i sitt verksted hjemme i kjelleren.   
Oselvarklubben er takknemlig for den interesse og innsats Magne M. Drange viste for oselvaren 
og oselvarseilingen. Vi lyser fred over hans minne. 
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Æresmedlemmer 

På styremøte i juni vedtok styret i Oselvarklubben å utnevne Ivar Hjellestad og Harald Milde til 
Æresmedlemmer av Oselvarklubben som takk for mer enn 50 års innsats for oselvaren og 
oselvarseilingen. Utdeling av Æresmedlemskapsmedaljene ble foretatt av leder Kjell Totland 
lørdag 9. august 1997 under Hjellestad Seilforenings NM-fest ved NM for Oselvar 1997. 
 
Æresmedlemmer i Oselvarklubben pr. 31.12.97:   Ivar Hjellestad (1997), Harald Milde (1997), 
Finn Totland (1982) og Kjell Totland (1996). 
 
 
REGISTRERTE BÅTER 

I 1997 er det ikke registrert noen nybygde oselvare som kappseilingsbåter, men en ikke aktive 
båt, «Storegut», er kommet med i de aktives rekker igjen som spriseiler. I tillegg er det kommet 
en ny båt til i spriseilklassen, «Hugin», som ikke har vært regattabåt tidligere.  Pr. 31.12.97 har 
Oselvarklubben  registrert  248 båter. Av disse deltok 56 aktivt i regattasammenheng i 1997.  
 
Antall registrerte båter i de forskjellige oselvarklasser er som følger (antall aktive 1997 i 
parentes):   klasse A  25 m2  : 1 (0),  klasse B  20 m2 :  11 (1),   klasse D  17 m2 :  8 (0),    klasse E  
15 m2 :  30 (1),   klasse H  13 m2 :  27 (0), klasse K  10 m2 :  72 (1),  klasse L  8 m2 : 62 (6)  og 
Spriseilklassen   8 m2 :  149 (50). 
 
 
MÅLING AV BÅTER OG SEIL 

I alt har Oselvarklubben i 1997 utført 13 målinger av seil (8), skrog (4) og rigg (2). Målingene er 
utført av måler Kjell Totland. 
 
 
NSF 

På Norges Seilforbunds klasseklubbmøte, avholdt i Idrettens Hus, Bærum, den 23. nov. 97, var 
ca. 20 representanter fra klasseklubbene representert. Generalsekretær i NSF, Marianne Davis, 
ledet møtet. 
 
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. Først på klasseklubbmøtet hos NSF i november lykkedes det Oselvarklubben å få 
kopi av ISAF-malen. NSF har gitt klasseklubbene frist til 1. februar 1998 til å tilpasse 
klassereglene. Det har imidlertid ikke vært tid nok for Oselvarklubben til å rekke dette. Styret vil 
derfor, i samarbeid med Oselvarklubbens målekomite, benytte 1998 til å tilpasse «Klasseregler 
for seilbåter av oselvartypen» til den internasjonale modellen for klasseregler. 
 
Hvert år må seilforeninger og klasseklubber tilsluttet NSF sende inn rapportskjema over 
styresammensetning. Frist for innsendelse av rapportskjema har NSF satt til 15. januar. Videre 
har NSF satt frist til 1. februar hvert år for de nasjonale klasseklubber å sende inn endrede 
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klassevedtekter for godkjenning av NSF.  Overholdes fristen vil endringene bli gjort gjeldende 
fra og med sesongen samme år. Hvis ikke blir endringene gjort gjeldende først fra neste sesong. 
 
 
OSELVARREGATTA PÅ NORDÅSVANNET 1997 

Oselvarregattaen på Nordåsvannet ble arrangert av Båtlaget «RAN»s Gubbelag i samarbeid med 
Oselvarklubben. Regattaen, som er en PR-regatta for oselvaren, var denne gang lagt til helgen 21. 
og 22. juni med start og innkomst som vanlig ved Fagernes Yacht Club. Det ble seilt en seilas 
hver dag med start lørdag kl. 15.00 og søndag kl. 13.00. 
 
I alt deltok 12 oselvare, 4 i bermudaklassene E, K og L og 8 i spriseilklassen. Lørdag sto det en 
syd-sydøstlig bris som gav relativt stødige vindforhold til Nordåsen å være. Blant de 
Bermudariggede båtene stakk E4 «Jason» etter hvert i fra og opparbeidet seg en solid ledelse. 
Imidlertid var de uheldig og seilte feil på andre runden innover Nordåsvannet. På returen tilbake 
til Fagernes Yacht Club oppdaget de at de hadde glemt å runde merket ved Austreneset, så 
dermed måtte de snu og seile tilbake. Dermed røk seilas-seieren da de øvrige Bermudariggede 
båtene kom foran på resultatlisten etter korrigert tid. I spriseilklassen vant «Seira» med et ganske 
stort forsprang til «Berserk». «Seira» tok også dagens startpremie med en start på 1.0 sekund.  
 
Lørdag kveld inviterte Arvid Lerøy seilere med følge til hyggelig sosialt samvær på sin eiendom 
ved Nordåsvannet i gangavstand fra Fagernes Yacht Club. Først med god mat og drikke i 
båtnøstet og siden benket man seg ved grillen ute på kaien. 
 
Søndag morgen ble det avholdt kapproing med kapproingsbåter utlån fra Oselvarlaget i Os. Fire 
to-manns lag fra h.h.v. Austevoll Seilforening, Båtlaget Njord/Tysnes, Båtlaget «RAN» og Milde 
Båtlag deltok. Kapproingen startet kl. 12.15 og det ble rodd to semifinaler og en finale. Første 
semifinale ble vunnet av Austevoll Seilforening mens den andre ble vunnet av Milde Båtlag. I 
finalen vant Milde Båtlag med en margin på 5 sekund. 
 
Søndagens seilas startet kl. 13.00 under forhold med litt mindre og mer ujevn vind fra sydlig kant 
enn om lørdagen. I bermudaklassene tok «Jason» sitt mon igjen og vant dagens seilas med en 
margin på nesten 9 minutt etter korrigert tid. I spriseilklassen vant «Carmencita» med et 
forsprang på 42 sekund til «Berserk». «Jo» tok dagens startpremie med en start på 0.0 sekund. 
 
Under premieutdelingen, som fant sted ved Fagernes Yacht Club 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 «Marit» i klasse K, L 36 «Pjalle» i klasse L og 41 «Seira» i spriseilklassen. Forøvrig fikk alle 
de deltagende båtene premier. Bjørn Rasmussen og Leif Gleditsch, Milde Båtlag, fikk pokal for 
seieren under kapproingen. 
 
Oselvarklubben vil få takke Båtlaget RANs Gubbelag for det gode samarbeidet og vel 
gjennomført regatta. Oselvarregattaen på Nordåsvannet bidrar sterkt til å skaffe Oselvarklubben  
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 
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Nordåsvannet til PR-seilas for oselvaren. Regattaen har så langt vært arrangert i 1991 (34 båter), 
1992 (16), 1995 (15), 1996 (12) og 1997 (12). 
 
 
NM OSELVAR 1997 

Norgesmesterskap i Oselvar 1997 ble avviklet på Hjellestad i regi av Hjellestad Seilforening fra 
torsdag 7. til søndag 10. 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 7. august ble det foretatt registrering og teknisk kontroll av de deltakende båter fra kl. 
14.00 til 21.00. Kontrollen ble ledet av måler Kjell Totland. Av 42 påmeldte båter var det en som 
dessverre ble forhindret fra å stille i mesterskapet. Alle de øvrige båtene møtte frem og 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 rormannsmøte i Hjellestadnøstet hvoretter båtene ble rigget 
og klargjort for slep ut i Korsfjorden hvor første start skulle gå kl. 11.00. Det var fine forhold 
med sydlig vind varierende fra laber til frisk bris. To seilaser ble greit avviklet selv om noen 
båter i pausen seilte til havn da vinden økte på. Første seilas ble vunnet av «Dristig», Njål S. 
Sletten (BS), med «Carmencita», Olav H. Østervold (Au.S), på andre plass. I andre seilas slo 
«Atlanta» til og tok seieren foran «Dristig». «Atlanta» ble seilt av Kristian Sandtorv (Hj.S) og det 
skulle videre i mesterskapet vise seg at dette var båten som behersket sterk vind best. For under 
lørdagens to seilaser på Raunefjorden blåste det særlig i første seilas en sydlig vind av 
kulingsstyrke. «Atlanta» tok like godt seieren i begge seilasene, hvilket i sammendraget førte den 
like opp i ryggen på «Dristig». Bare 1.3 poeng skilte de to beste båtene før søndagens to siste 
seilaser i mesterskapet.  
 
Søndagens seilaser ble holdt på Korsfjorden i en bris fra NV, som til å begynne med skiftet i 
styrke. Særlig dagens første seilas bød på utfordringer da vinden etter start løyet på 1. kryss og 
båtene kom seg rundt kryssmerket i puljer hver gang vinden kom tilbake. I denne seilasen var det 
8 båter som ikke klarte maksimaltiden på 30 min. etter første båt i mål. Vinner av seilasen ble 
«Benito», seilt av Terje van der Meeren (Au.S). «Dristig» og «Atlanta», som kjempet om 
mesterskapet, måtte slite for å henge med, men de klarte å komme inn til h.h.v 8. og 9. plass, 
plasseringer de begge kunne stryke. Så fremdeles hadde «Dristig» ledelsen med 1.3 poeng. I 
dagens og mesterskapets siste seilas slo endelig «Carmencita» til og tok seieren foran Magnus 
Stangeland med «Sørvik». Dernest fulgte «Atlanta» på 3. plass og «Dristig» på 4. plass. 
 
Siste seilas ble således avgjørende for utfallet av Norgesmesterskapet. Ved å slå «Dristig» i 
denne seilasen klarte «Atlanta» å vinne NM sammenlagt med tellende serie 7, 1, 1, 1, 3 og 18,7 
poeng totalt. Norgesmestere og gullmedaljevinnere i NM Oselvar 1997 ble da: rormann Kristian 
Sandtorv, Hjellestad Seilf., med mannskap Carl Henrik Østervold, Austevoll Seilf. og Tord 
Hjellestad, Hjellestad Seilforening. Sølvmedaljene gikk til «Dristig» med serien 1, 2, 3, 2, 4 og 
19.7 poeng, seilt av Njål Sverre Sletten, Bergens Seilforening, med mannskap Lars Einar 
Sandtorv og Lisbeth Sandtorv, begge Hjellestad Seilforening. Bronsemedaljene gikk til 
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«Carmencita» med serien 2, 4, 3, 3, 1 og 22,4 poeng, seilt av Olav H. Østervold, Marlen 
Østervold og Christian Østervold, alle Austevoll Seilforening.  
Premieutdelingen ble holdt på kaien utenfor Sandringham Kafe, Hjellestad, i fin ettermiddagssol. 
Styremedlem i NSF, Grete Rustan Knudsen, hilste fra Norges Seilforbund og sto for den 
offisielle utdeling av gull-, sølv- og bronsemedaljene. Leder i Hordaland Seilkrets, Edith Erstad, 
hilste deltagere og arrangør fra HSK.  De 14 beste båtene sammenlagt ble premiert med 
mannskapspremier. I tillegg ble det utdelt gavepokaler til mannskapene på de tre beste båtene. 
Premiene ble utdelt av regattasjef Arne Hjellestad. Blant norgesmestrene fikk Kristian Sandtorv 
tildelt Hordaland Fylkeskommunes Gavepokal, Tord Hjellestad fikk tildelt HSKs Gavepokal, 
mens Carl Henrik Østervold mottok «Hjeltekruset».  Njål Sverre Sletten fikk som rormann på 
sølvbåten «Dristig» tildelt Bergen Kommunes gavepokal, mens Olav H. Østervold, rormann på 
bronsebåten «Carmencita», fikk tildelt Fana Bygdebok gitt av Fana Sparebank. Under NM ble 
det også seilt om to startpokaler (vandrepremier). «Lerøy Mat» pokalen ble vunnet av «Hyggen», 
Andreas M. Iversen, som i 2. seilas startet på 2.0 sek, mens Oselvarklubbens startpokal av 1997 
ble vunnet av «Dristig», Njål S. Sletten, som i 4. seilas startet på 1.0 sek. 
 
Avslutningsvis takket leder i Oselvarklubben, Kjell Totland, Hjellestad Seilforening for et godt 
og vel gjennomført Norgesmesterskap. 
 
I 1998 skal NM for oselvar arrangeres av Austevoll Seilforening i tiden 6. - 9. august. Det skal 
seiles i Spriseilklassen. 
 
 
POKALER 1997 
 
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 1997 ble kruset vunnet av NM vinner 121 «Atlanta». Kruset ble overrakt  
Carl Henrik Østervold, Austevoll Seilforening, under NMs premieutdeling. 
 
 
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 1997 bestemte styret i Oselvarklubben før sesongstart at det skulle seiles om pokalen ved 
Milde Båtlags Sommerregatta, 1. seilas søndag. Etter start ble det ved loddtrekning avgjort at 
minste forsprang skulle gjelde. Vinner av «Falne Seileres Pokal» 1997 ble  43 «Sandmor», Nils 
O. Sandtorv, Hjellestad Seilforening, med et forsprang på  13 sek. 
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For sesongen 1998 har styret i Oselvarklubben fastsatt at det skal seiles om «Falne seileres 
pokal» ved Båtlaget Njord/Tysnes sin Sommerregatta 1. seilas søndag. 
Oselvarklubbens Ranking pokaler 
 
I 1997 inngikk følgende seilaser i Oselvarklubbens Rankingpokaler: 
 

Bermudaklassene:   

Nordåsvannregattaen   21. - 22. juni Båtlaget RAN/Oselvarklubben 
Sommerregatta  28. - 29. juni,  Milde Båtlag 
Sommerregatta    5. -   6. juli, Båtlaget Njord/Tysnes 
Sommerregatta  26. - 27. juli,  Austevoll Seilforening 
Sommerregatta    2. -   3. august,  Hjellestad Seilforening 
Høstregatta  23. - 24. august,  Båtlaget RAN 

 
For Spriseilklassen kom NM Oselvar 1997 på Hjellestad i tillegg. 

Det har i de tellende seilaser kun vært deltakende båter i klassene  L og Spriseil.  
 
Vinnere av Oselvarklubbens Rankingpokaler i 1997 ble: 
 
Klasse L  8 m2 : L 36 «Pjalle» Kjell Milde Milde Båtlag   91 poeng 

Spriseil  8 m2  : 13 «Carmencita» Olav H. Østervold Austevold Seilf. 738 poeng 
 
 
 
 
 
SPØRREUNDERSØKELSE 

Høsten 1997 ble det fra HSK sendt ut et spørreskjema til alle båteiere innen båtkategoriene joller, 
oselvar, kjølbåter og tur/havseilere. Hensikten var å få seilernes syn på hvilke tiltak som bør 
settes i verk både for å bedre kvaliteten for de seilere som allerede er aktive, og hva kretsen kan 
gjøre for å legge forholdene til rette for at flere kan være med. 
 
HSK har nedsatt en komite for å ta seg av denne spørreundersøkelsen. I komiteen er 
Oselvarklubben representert ved klubbens leder, Kjell Totland, som bl.a. har bidratt til 
utformingen av spørreskjemaet for oselvarseilerne. Blant oselvareierne var det 28% som besvarte 
spørreskjemaet. Resultat av spørreundersøkelsen vil foreligge i rapports form i løpet av 1998. 
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ANDRE AKTIVITETER 

 
Bergen Regnfestival 1997 

Lørdag 3. oktober ble Bergen Regnfestival 1997 arrangert i Bergen sentrum i regi av Bergen 
Næringsråd. Arrangementet hadde innslag både på Torgalmenningen og i og ved Lille 
Lungegårdsvann. Sistnevnte arrangement besto i en konkurranse hvor de deltagende bedriftslag 
først skulle kappro med oselvere med start og innkomst syd ved Lysverkene, og dernest ta seg 
frem så raskt som mulig langs vannets sydvestre side til mål i kroken ved Lysverkene. På denne 
siste etappe skulle deltagerne være utstyrt med froskemannsføtter og paraply. Like før mål ble 
deltagerne møtt av motvind fra en stor og kraftig vifte, samt vann fra vannkanon. Alle på et lag 
måtte fullføre med paraply og svømmeføtter før tid ble registrert. Til dette arrangementet skaffet 
Oselvarklubben en oselvar til veie («Skibet») foruten at medlemmer av Oselvarklubben la ut 
rundingsmerker i Lille Lungegårdsvann ved Festplassen og forøvrig hjalp til med ombord- og 
ilandstigning i forbindelse med start og innkomst. Fra Os stilte Oslevarlaget 3 oselvere til 
disposisjon.  
 
 
ASCA Sailing Competition 1998 - SAS Seilklubb Norge 

SAS Seilklubb Norge skal i 1998 stå som arrangør av Airline Sports and Cultural Association - 
Sailing Competition. Arrangementet er et sosialt og sportslig tiltak for ansatte i flyselskap i 
Europa og andre deler av verden. Oselvarklubben vil i samarbeid med Milde Båtlag stå for den 
tekniske gjennomføring av seilasene med base på Milde. Arrangementet vil finne sted fra torsdag 
2. juli til lørdag 4. juli 1998. SAS Norge har ordnet med innkvartering av deltakerne på Fana 
Folkehøyskole. Det vil bli seilt med spriseilriggede oselvere og seilasene vil foregå som en 
«lagseilas» hvor det kan skiftes båter for hver seilas. Med to båtmannskap pr. lag forventer en at 
det trengs ca. 16 - 20 båter. Disse båtene er det Oselvarklubbens oppgave å skaffe til veie. SAS 
Seilklubb Norge stiller midler til disposisjon slik at Oselvarklubben kan tilby hver båteier kr. 
600,- i godtgjørelse for utlån av båt. I tillegg vil SAS Seilklubb Norge tegne spesialforsikring 
som fullt ut vil dekke eventuelle skader på båt og utstyr. 
 
I forbindelse med dette arrangementet er styret i Oselvarklubben avhengig av velvillig bistand og 
hjelp fra klubbens medlemmer, både hva gjelder utlån av båter og hjelp under selve 
arrangementet. Dette er en anledning til å gjøre oselvaren, oselvarseiling og lokal kystkultur kjent 
både utover i Norge og i Europa og vedren forøvrig.  
 
Oselvarlaget 

Oselvarlaget på Os avholdt like før Jul sitt Julemøte i Oselvarverkstedet på Os. Fra 
Oselvarklubben var Kjell Totland, Knut Olav Andersen, Knut Arne Grøteide og Finn Totland 
tilstede. På møtet redegjorde bl.a. båtbygger Harald Dalland for virksomheten i Oselvarverstedet 
hvor han og båtbygger Nils Olav Solbakken viderebringer kunsten å bygge oselvere til to 
«læregutter». Professor Arne Emil Christensen ved Vikingmuseet, Oldsakssamlingen, 
Universitetet i Oslo, satte oselverens båtbygger tradisjon i perspektiv fra vikingtid og frem til i 
dag.  Videre fortalte han om turen han og Harald Dalland hadde hatt til Australia for å være 
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tilstede ved en stor trebåtutstilling hvor en båt som Harald Dalland hadde bygget var utstilt. Den 
smekre farkosten vakte stor interesse og oppmerksomhet.  
 
Som avslutning på møtet ble det gitt omvisning i Oselververkstedets 1. etg. hvor båtbyggingen 
foregår. Her var en ny færing nesten ferdig, mens stevn og løte for den store 10 æringen (33 fot), 
som skal leveres til et museum i Danmark, var satt opp.  
 
Etter møtet fikk Oselvarklubben og Båtlaget «RAN»s Gubbelag gjort avtale med Harald Dalland 
om å få utført reparasjon av «Mouse» (15 kvm) i Oselververkstedet. «Mouse» ble utlånt til 
Oselvarklubben i forbindelse med 15 kvm  NM i 1979 og 1983. Bruken førte til skade i kjøl og 
framhalser. Gubbelaget og Oselvarklubben vil dele på utgiftene til å få båten reparert. Frem til 
Oselververkstedet kan ta i mot båten for reparasjon er «Mouse» lagret i lokaler som 
Oselvarklubben disponerer i Skuteviksboder . 
 
 
ØKONOMI 

Oselvarklubbens driftsregnskap for 1997 viser et pent overskudd på godt og vel 11.500 kr, mye 
takket være inntekter fra «Nordåsvann Regattaen», som med sine sponsormidler bidrar vesentlig. 
Det regnskapsførte overskuddet for Nordåsvannsregattaen på kr. 11.090,- utgjør overskuddet for 
1996 regattaen. Oselvarklubbens andel av Nordåsvann regattaen 1997 vil først bli klart i 1998 og 
kommer følgelig inn på neste års regnskap.   
 
I 1997 har Oselvarklubben anskaffet 20 stk. jakkemerket i metall hvor Oselvarklubbens logo er 
vist på blå bunn med gullkant. Jakkemerkene er svært dekorative og av meget god kvalitet. De 
kan kjøpes fra styret for kr. 150,- . 
 
 
KONKLUSJON 

Også i 1997 har deltakelsen i oselvarklassene vært god. Spriseilklassen opprettholder sitt store 
deltakertall, bl. a. med over 40 deltakende båter i NM. Med unntak av Båtlaget «RAN»s 
høstregatta har deltakelsen ved vanlige regattaer vært god, med en deltakelse varierende fra 14 til 
25 båter, og med Austevoll Seilforening som ledende forening i antall båter. Blant de 
bermudariggede oselverne er det gledelig at L 14 «Ola Dilt» er kommet på vannet igjen med ny 
eier. Den deltok i år ved sommerregattaen på Tysnes. 
 
I år har 56 oselvare deltatt i 9 regattaer arrangert av seilforeninger i Hordaland, inklusive NM. 
Båtene har fordelt seg med 23 fra Austevoll Seilforening, 12 fra Milde Båtlag, 10 fra Hjellestad 
Seilforening, 7 fra Båtlaget Njord/Tysnes og 4 fra Båtlaget RAN. I år deltok også mange 
spriseilere ved Bergens Seilforenings 125-års Jubileumsregatta. 20 kvadratmeteren B 11 
«Skum», seilt av Finn Totland, Båtlaget «RAN», deltok utenfor konkurranse i regattaen Askøy 
Rundt for tur- og havseilere. Den åpne store farkosten med et mannskap på 5 fikk mange 
beundrende blikk og vakte stor oppmerksomhet.  
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Til slutt vil styret i Oselvarklubben få takke for sesongen 1997 og ønske alle oselvarseilere lykke 
til og god bør i 1998. 
 
 
 

Styret i 

 

Oselvarklubben 
 
 
 
 

Kjell Totland   Knut Olaf Pedersen   Kjell Milde 
leder        nestleder    kasserer 

 
 

Knut Arne Grøteide        Terje van der Meeren    Reidar Kausland 
                sekretær          styremedlem      styremedlem 
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