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MØTER 

Det har vært avholdt 2 styremøter i perioden. Forøvrig har styremedlemmene holdt løpende 
kontakt med hverandre, foruten at leder har holdt kontakt med Norges Seilforbund. 
 
 
MEDLEMMER 

Ved utgangen av september 1998 har Oselvarklubben 96 medlemmer, hvorav 63 båteiere. 
Blant båteierne er Båtlaget Njord/Tysnes (4 båter), Båtlaget «RAN» (4) og Milde Båtlag (3). 
 
Æresmedlemmer 

Æresmedlemmer i Oselvarklubben pr. 30.09.98:   Ivar Hjellestad (1997), Harald Milde 
(1997), Finn Totland (1982) og Kjell Totland (1996). 
 
 
REGISTRERTE BÅTER 

I 1998 er det kommet en tilvekst på 4 nye båter i Oselvarklubbens båtregister. Disse er (i 
spriseilklassen)  129 «Mjølkedraugen», Nils Ove Nipen, MB, 130 «NN», Bror Harris, MB, 
132 «Brand», Øystein Østervold, Austevoll Sf. og 133 «NN», Anne Kristin Knutsen, Risør. 
«Mjølkedraugen er også registrert i klasse L 8 kvm bermuda med seilnummer L 48. I denne 
klassen har spriseileren 50 «Pjalle II» også fått tildelt seilnummer L 49. Blant de nyregistrerte 
båtene er «Brand» bygget i 1998 av Peder Vassnes, Austevoll. «Mjølkedraugen» og 130 
«NN» er begge bygget før 1940, mens 133 «NN» er bygget på 1960 eller 1970 tallet. 
Oselveren K 22 «Rosita» har skiftet eier da den i år ble solgt til Knut Reigstad, Ulefoss, som 
imidlertid har planer om å delta med båten i oselvarregattaer i Hordaland om sommeren. Ved 
utgangen av september måned 1998 har Oselvarklubben 251 båter i sitt båtregister. Av disse 
deltok 54 aktivt i regattasammenheng i 1998.  
 
Antall registrerte båter i de forskjellige oselvarklasser er som følger (antall aktive 1998 i 
parentes):   klasse A  25 m2  : 1 (0),  klasse B  20 m2 :  11 (0),   klasse D  17 m2 :  8 (0),    
klasse E  15 m2 :  30 (0),   klasse H  13 m2 :  27 (0), klasse K  10 m2 :  72 (3),  klasse L  8 m2 : 
63 (5)  og Spriseilklassen   8 m2 :  152 (50). 
 
 
MÅLING AV BÅTER OG SEIL 

I alt har Oselvarklubben i 1998 utført 19 målinger av seil (13), skrog og/eller rigg (6). 
Målingene er utført av måler Kjell Totland. 
 
 
OSELVARREGATTA PÅ NORDÅSVANNET 1998 

Årets oselvarregattaen på Nordåsvannet, som var berammet til 23. og 24. mai, måtte dessverre 
avlyses da det viste seg vanskelig å få inn økonomisk støtte fra næringslivet i form av 
annonser i regattaens programhefte. De siste års dårlige deltakelse, kun 12 båter, inspirerer 
ikke akkurat næringslivet til noen rundhåndet bidragsyting. Hvorvidt det blir noen 
Nordåsvannregatta i kommende år gjenstår å se. 
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NM OSELVAR 1998 

Fra torsdag 6. til søndag 9. august ble Norgesmesterskap i seiling for oselvar arrangert på 
Møgsterfjorden av Austevoll Seilforening. 33 spriseilriggede oselvere med mannskap fra 6 
seilforeninger deltok i mesterskapet, som ble seilt under fine forhold med vind fra SV - NV.  
 
Torsdag 6. august var det fra kl. 14.00 registrering av påmeldte båter, samt teknisk kontroll av 
seil og båt. Samtlige seil som skulle benyttes under NM ble stemplet med NM stempel. 
Autorisert måler, Kjell Totland, ledet kontrollarbeidet som foregikk i og utenfor Austevoll 
Seilforenings nøst/klubbhus på Storebø. Ingen uregelmessigheter ble avdekket  og alle båtene 
var klarert da kontrollen etter planen ble avsluttet kl. 22. Dermed kunne seilerne konsentrere 
seg fullt og helt om de kommende seilaser. 
 
NM-seilasene ble seilt i farvannet innenfor Terneskjær, som skjermet baneområdet for større 
havdønning fra Nordsjøen. Det er alltid litt spesielt å seile på Møgsterfjorden fordi storhavet 
er så nærmt og man kan se dønningene som bryter mot holmer og skjær utenfor Horgo og 
Møgster. Det skal ikke blåse opp særlig mye før havet står sånn på at Møgsterfjorden ikke er 
til å seile regatta på for oselvere, så derfor var reserve baneområde lagt til Hundvågosen 
dersom vinden skulle komme opp i frisk bris eller mer. Men til tross for stadige værmeldinger 
før NM om forventet frisk bris til liten kuling, opprant NM-dagene med ideelle vindforhold 
slik at Hundvågosen fikk være i fred. 
 
I grått vær og regn ble seilerne fredag morgen kl. 10.00 samlet på terrassen under 
presenningstaket utenfor klubbhuset til åpning av NM. Magnus Stangeland, leder i Austevoll 
Seilforening, ønsket velkommen til mesterskapet og NM ble deretter offisielt åpnet av 
ordføreren i Austevoll Kommune. Åpningen ble filmet av TV Norge / Hordaland, som viste 
innslag fra NM allerede i lokalsendingen samme kveld. Kl. 10.30 ble det holdt rormannsmøte 
i klubbhuset før båtene ble gjort klar for slep ut til Møgsterfjorden hvor varselsignal for første 
start var satt til kl. 12.30. 
 
 Mens det striregnet i Fana og Bergen ble fredagens 2 seilaser avviklet i oppklarnende vær 
med solskinn og maksvær. Den første seilasen ble startet presis kl. 12.40 i vestavind og ble 
vunnet av «Stegg» seilt av Stein Olav Drange, MB. «Seira» fra Tysnes ble nr. 2 med «Losen» 
fra Austevoll på 3. plass. Mellom seilasene måtte banen endres noe da vinden hadde dreid til 
SV og det tok en del tid før 2. seilas kunne startes kl. 16.00. Seilasen ble vunnet av 
«Carmencita», seilt av Olav H. Østervold, Austevoll Seilforening. «Sandmor» fra Hjellestad 
ble nr. 2 og «Seira» nr. 3.  
 
Lørdag morgen var det blank fjord og lite vind, men ca. en time før oppsatt starttidspunkt 
kom det litt vind. Båtene ble slept ut til Møksterfjorden, men dessverre døde vinden igjen og 
hele flåten måtte vente til nærmere kl. 14.30 før en fin bris fra vest slo inn fra havet. Etter en 
generell tilbakekalling ble NMs 3. seilas startet kl. 15.05. «Carmencita» slo til igjen og tok sin 
andre seier under mesterskapet. «Seira» kom på 2. plass, mens «Birken» fra Austevoll ble nr. 
3. Ingen flere seilaser ble seilt lørdag. Etter to dager var 3 av 6 NM-seilaser avviklet og 
«Carmencita» og «Seira» lå likt i teten med samme poengsum 11.7 poeng. Dog med 
«Carmencita» først p.g.a. flere 1. plasser. For å få gyldig norgesmesterskap måtte det 
gjennomføres en seilas til, noe som ut fra værsituasjonen kanskje kunne bli vanskelig nok å få 
til, da det for søndagen var meldt lite vind. 
 
Men allerede søndag morgen sto det en fin bris fra NV i Møgsterfjorden og den økte til laber 
bris utover dagen, slik at dette ble den fineste seildagen under mesterskapet med solskinn fra 
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nesten skyfri himmel og vindstyrke på 4-7 m/s. Det ble på siste NM-dag seilt 3 seilaser, slik 
at mesterskapet i alt fikk 6 fullførte og gyldige seilaser. Den 4. seilasen startet kl. 11.40 og ble 
vunnet av «Losen», seilt av Knut Magnus Østervold, Austevoll Seilforening. «Seira» tok nok 
en 2. plass mens «Hyggen» fra Hjellestad kom på 3. plass. I 5. seilas, som startet kl. 13.55, 
vant «Teddy», seilt av Jan Erik Christophersen, Hjellestad Seilforening, foran «Carmencita» 
og «Seira». I den sjette og siste seilasen, som startet kl. 15.40,  slo «Teddy» til igjen og vant 
foran «Hyggen» med «Sørvik» fra Austevoll på 3. plass. «Seira» kom i mål på en 10. plass, 
mens «Carmencita» ble diskvalifisert for tyvstart. Etter at dårligste plassering for hver båt 
kunne strykes ble 41 «Seira» vinner av NM Oselvar 1998 med tellende plasseringer 2, 3, 2, 2, 
3 og 20.4 poeng sammenlagt. Norgesmestre og gullmedaljevinnere ble rormann Svein 
Økland, Båtlaget Njord/Tysnes, med mannskap Åshild Økland og Tor Inge Malkenes. 
Sølvmedaljene gikk til 13 «Carmencita», Olav H. Østervold, Austevoll Seilforening, med 
mannskap Marlen Østervold og John Harald Østervold. De hadde tellende serie 6, 1, 1, 5, 2 
og 24.7 poeng. Bronsemedaljene gikk til 65 «Teddy», Jan Erik Christophersen, Hjellestad 
Seilforening, med mannskap Jan Christophersen og Stig-Arne Christophersen. Med tellende 
serie 8, 5, 8, 1, 1 oppnådde de 38.0 poeng. Videre kom «Losen» på 4. plass med 39.7 poeng, 
«Sandmor» på 5. plass med 45.7 poeng og «Stegg» på 6. plass med 53.7 poeng. 
 
Premieutdeling for NM ble avholdt fra terrassen utenfor klubbhuset i strålende solskinn. 
Styremedlem i NSF, Atle Kaurin Nilsen, 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 18 beste båtene sammenlagt ble premiert 
med mannskapspremier. I tillegg ble det utdelt gavepokaler. Premiene ble utdelt av leder i 
Austevoll Seilforening, Magnus Stangeland. Blant norgesmestrene fikk Svein Økland tildelt 
Hordaland Fylkeskommunes Gavepokal. Han mottok også «Hjeltekruset» til vinnerbåten. 
Åshild Økland fikk tildelt Austevoll Kommunes Gavepokal, mens Tor Inge Malkenes fikk 
tildelt Hordaland Idrettskrets Gavepokal. Olav H. Østervold fikk som rormann på 
sølvvinnerbåten «Carmencita» tildelt Hordaland Seilkrets Gavepokal. Under NM ble det også 
seilt om to startpokaler (vandrepremier). «Lerøy Mat» pokalen ble vunnet av «Stegg», Stein 
Olav Drange, MB, som i 2. seilas startet på 0.o sek, mens Oselvarklubbens startpokal av 1997 
ble vunnet av «Carmencita», Olav H. Østervold, Au.Sf., som i 4. seilas startet på 7.0 sek. 
 
Til å avvikle NM for Oselvar 1998 hadde Austevoll Seilforening fått hjelp av regattasjef Arve 
Strøm-Erichsen, Bergens Seilforening, og banesjef Kjell Totland, Milde Båtlag. Lørdag kveld 
debuterte Austevoll Seilforenings nøst/klubbhus «Alfa-bua» på Storebø som festlokale i og 
med at NM-fest for ca. 125 personer ble avholdt her. 
 
I 1999 skal NM for oselvar arrangeres av Båtlaget «RAN» i august. Det skal seiles i 
Spriseilklassen. 
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VM OG EM I SEILING FOR FLYSELSKAP 1998 
 
Verdensmesterskap og Europamesterskap i seiling for ansatte i flyselskap fant sted på Milde 
fredag 3. og lørdag 4. juli 1998. Mesterskapet ble arrangert av SAS Seilklubb Norge i 
samarbeid med Oselvarklubben og Milde Båtlag, og det ble seilt med oselvere rigget med 8 
kvm spriseil. Seilasene ble seilt i ytre del av Fanafjorden i farvannet mellom Selvågen , 
Herøyodden og Svartholmene. 
 
Hele 12 flyselskap deltok i VM (World Airline Sailing Championship, WASC) og med 2 lag 
per flyselskap var det behov for i alt 24 båter. Hvilket Oselvarklubben med nød og neppe 
greide å få skaffet til veie ved utlån fra båteiere blant oselvarseilerne. Blant de deltagende 
flyselskapene var det 7 selskaper som samtidig også seilte EM (Airline Sports and Cultural 
Assosiation (ASCA) - Sailing Competition). Selskapet Air Canada hadde kun folk nok til å 
bemanne en båt med et mannskap på 3, slik at en båt alltid ble liggende som reservebåt. Til 
dette ble 74 "Nøkken" benyttet, mens den båten Air Canada skulle ha seilt, men ikke hadde 
mannskap til, hele tiden tok "Nøkkens" plass i seilasene. De 24 båtene var på forhånd delt inn 
i 12 båtgrupper med 2 båter i hver gruppe. Båtgruppene ble nummerert fra 1 til 12 og ved 
loddtrekning ble det fastlagt hvilken båtgruppe det enkelte flyselskap skulle seile med i 1. 
seilas. For hver videre seilas skulle  flyselskapene skifte båtgruppe til neste høyere båtgruppe-
nummer. Når høyeste båtgruppe var nådd skulle en begynne fra nr. 1 og gå videre oppover. 
 
Seilasene ble seilt på på korte firkant baner hvor første legg var et krysslegg. Videre hadde 
løpet et romskjøts legg (vinden tvers), et lenselegg, et romskjøts legg og et avsluttende 
krysslegg. Totalt løpsdistanse var ca. 2 n.mil. I alt fikk en avviklet 6 seilaser, 2 torsdag og 4 
fredag, under skiftende og lette vindforhold, ca. 0-4 m/s. På grunn av lite vind var det bare i to 
av seilasene at en kunne seile fullt løp. I de øvrige seilaser ble løpet avkortet ved le merke før 
siste krysslegg. Begge dager var det overskyet vær med regn, så det ble en ganske sur og kald 
opplevelse for seilerne. Til tross for dette var det likevel noen som seilte barfot og en som 
sogar kun seilte i shorts og T-skjorte. De fleste var dog godt kledd og utrustet for de ufyselige 
værforholdene. Flere lurte på hvor solen ble av, men den fikk de bare se torsdag ettermiddag 
da det var prøveseiling av båtene. Da blåste det friskt fra NV og et mannskap fra Finnair fikk 
fornøyelsen (?) av å kullseile med «Nøkken». Men det skremte ikke finnene. Da de kom inn 
til Milde med slepebåt hoppet de like godt ut i sjøen igjen og svømte inn til båtopptrekket ved 
Mildenøstet. Og etterpå trøstet de seg med litt Finlandia og alt var såre vel igjen. 
 
Heldigvis var det passelig med vind under de to regattadagene, særlig med hensyn på at ingen  
av seilerne hadde seilt slike båter før (med unntak av de norske og svenske deltakerne). Så 
faren for  kollisjoner med skader til følge var minimal. Dog var det tydelig å se at det var 
dyktige seilere  til stede. De tok båttypens egenart ganske snart og seilte som om de ikke 
skulle ha seilt andre båttyper.  Men det ble likevel en del feilberegninger med hensyn på hvor 
raskt en kan stagvende med en spriseiler i lite vind. Ellers gikk det bra og det var forbausende 
å se hvor gode starter som ble prestert, med båter langs hele  startlinjen uten at noen ble 
presset ut i tyvstart. 
 
VM ble ganske overlegent vunnet av flyselskapet Quantas fra Australia med total poengsum 
på 50 poeng. Med jevn og god seiling oppnådde de tellende resultater fra 2. til 9. plass. 
British Airways kom på 2. plass i VM og vant med det også EM. SAS ble nr. 4 i VM og 2 i 
EM. Det gjøres oppmerksom på at KLM ikke deltok i EM da det nederlandske flyselskapet 
ikke er medlem i ASCA. Ved beregning av sammenlagt poengsum for hvert flyselskap ble 
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lavpoengsystemet i kappseilingsreglene benyttet. Dette gir 1 poeng for 1. plass, 2 poeng for 2. 
plass o.s.v. Hvert flyselskap kunne stryke sine to dårligste enkeltpasseringer. 
 
Til tross for grått og vått vær ble arrangement godt mottatt av de deltakende  seilerne, som var 
positivt overrasket over båttypen og hvor godt utrustet båtene var med "hightec" seil og  
utstyr. Og i tillegg fikk en spredd informasjon om oselvaren til "alle" verdenshjørner. 
Deltakerne var innkvartert på Fana Folkehøgskole og fredagskvelden var det grillparty i og 
utenfor Mildenøstet. Lørdag kveld etter avsluttet regatta var det bankett på SAS-hotellet med 
premieutdeling. 
 
SAS Seilklubb Norge hadde ansvaret for det totale arrangementet. Leder i 
arrangementskomiteen var Arnstein Birkeland, SAS Bergen. Regattateknisk ble regattaen 
ledet av regattasjef  Kjell Totland, godt assistert av Bjørn Rasmussen, Berit Rasmussen, John 
Rasmussen, Dag Olav Drange, Kjell Milde, Harald Milde, Christine H. Totland og Jan 
Christophersen. Blant de 24 utlånte båtene var 10 utlånt fra båteiere tilsluttet Austevoll 
Seilforening, 6 tilsluttet Milde Båtlag, 4 tilsluttet Hjellestad Seilforening, 2 tilsluttet Båtlaget 
Njord/Tysnes og 2 tilsluttet Båtlaget «RAN». 
 
Resultater 
 
 ASCA  (EM) 
WASC  (VM) Airline Sports and Cultural 
World Airline Sailing Competition Assosiation - Sailing Competition   
 
Plass Flyselskap Land Poeng  Plass Flyselskap Land Poeng  

1 Quantas Australia   50 1 British Airways Storbritannia 26 

2 British Airways Storbritannia   82 2 SAS Dan/Norge/Sve 38 

3 KLM Nederland   83 3 Austian Airlines Østerrike 43 

4 SAS Dan/Norge/Sve 101 4 Finnair Finland 45 

5 Virgin Atlantic  104 5 Lufthansa Tyskland 50 

6 Austian Airlines Østerrike 106 6 AlItalia Italia 57 

7 Finnair Finland 114 7 Aer Lingus Irland 69 

8 United Airlines USA 116 

9 Lufthansa Tyskland 121 

10 AlItalia Italia 137 

11 Air Canada Kanada 155 

12 Aer Lingus Irland 155 

 
LERØY RUNDT 1998 
 
Søndag 30. august ble Lerøy Rundt for oselvere arrangert for tredje gang av Hjellestad 
Seilforening i samarbeid med Oselvarklubben. I det fine været med solskinn og en lett bris fra 
syd-vest stilte 23 oselvere til start, fordelt med 5 båter i Bermuda-klassen og 18 båter i 
spriseilklassen. Båtene i bermudaklassen startet kl. 13.10, mens sprisilklassen startet 5 
minutter senere.  
 
Men før kappseilasen fant sted ble det arrangert kapproing på Hjellestadviken med to utlånte 
oselvar kapproingsbåter fra Oselvarlaget i Os. Kun Austevoll Seilforening og Milde Båtlag 
stilte med hvert sitt tomannslag, så det ble bare rodd ett heat. Det ble en jevn konkurranse, 
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faktisk så jevn at de ble dømt likt i mål. For Austevoll rodde Terje van der Meeren og Anders 
Hjelmert, mens Nils Ove Nipen og Hans Jørgen Milde rodde for Milde Båtlag. 
 
Lerøy Rundt seilasen kom i gang kort tid etter avsluttet kapproing. I den sydlige vinden ble 
løp 1 valgt. Med start fra startlinje rett syd for Sandringham Kafe og hvor løpet først gikk 
nord om Lerøy  til seilas sydover Lerøyosen og til babord runding av utlagt bøye syd for 
Lerøy/Buarøy. Deretter gikk løpet nordover Bjelkarøyosen, gjennom Åleknappen og til mål 
på Hjellestadviken ved Sandringham. På grunn av lange perioder med lite vind måtte 
imidlertid løpet avkortes øst av Bjelkarøy/Buarøy før båtene skulle begynne på strekket opp 
Bjelkarøyosen. Blant de bermudariggede båtene vant L 21 «Måken», seilt av Harald Milde, 
Milde Båtlag, på korrigert tid etter Oselvarklubbens Respittsystem. I spriseilklassen ble 
seilasen vunnet av  92 «Losen», seilt av Knut M. Østervold, Austevoll Sf. To båter fullførte 
ikke. Oselvarklubben takker Hjellestad Seilforening for et vel gjennomført arrangement. 
Premieutdeling ble etter avsluttet seilas avholdt på kaien utenfor Sandringham Kafe. 
Oselvarklubbens leder, Kjell Totland, benyttet anledningen til å takke seilerne for sesongen 
1998.  
 
 
 
POKALER 1998 
 
 
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 ett år. Navn på vinnerbåten 
inngraveres i kruset. I 1998 ble kruset vunnet av NM vinner 41 «Seira». Under NMs 
premieutdeling ble kruset utdelt av Kjell Totland, på vegne av Oselvarklubben, til 
vinnerbåtens rormann  Svein Økland, Båtlaget Njord/Tysnes. 
 
 
Startpokal NM , «Lerøy Mat» 

Tinnkrus gitt av Lerøy Mat til Oselvarklubben som startpokal under NM. Administreres av 
Oselvarklubben og settes opp i en av NM seilasene. Vandrepokal som tildeles til odel og eie 
når samme båt har oppnådd 3 napp i pokalen. Gjaldt under NM 1998 ved gyldig start av 2. 
seilas. Vunnet i 1998 av 16 «Stegg», Stein Olav Drange, MB, med start på 0.o sek. 
 
 
Oselvarklubbens Startpokal NM 

Pokal av 1997 oppsatt av Oselvarklubben som startpokal under NM. Administreres av 
Oselvarklubben og settes opp i en av NM seilasene. Vandrepokal som tildeles til odel og eie 
når samme båt har oppnådd 3 napp i pokalen. Gjaldt under NM 1998 ved gyldig start av 4. 
seilas. Vunnet i 1998  av 13 «Carmencita», Olav H. Østervold, Austevoll Seilforening, 
med start på 7.o sek. 
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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 1998 bestemte styret i Oselvarklubben før sesongstart at det skulle seiles om pokalen ved 
Båtlaget Njord/Tysnes sin Sommerregatta, 1. seilas søndag, som da ble søndag 26. juli 1998. 
Etter start ble det ved loddtrekning avgjort at største forsprang skulle gjelde. Vinner av «Falne 
Seileres Pokal» 1998 ble 2 «Kryss», Gisle Didriksen, Milde Båtlag, med et forsprang på  4 
min 16 sek. 
 
 
Oselvarklubbens Ranking pokaler 
 
I 1998 inngikk følgende seilaser i Oselvarklubbens Rankingpokaler for alle oselvarklasser: 
Oselvarregatta på Nordåsvannet, Austevoll Regatta, Sommerregatta Milde Båtlag, 
Sommerregatta Båtlaget Njord/Tysnes, Sommerregatta Hjellestad Seilforening og Høstregatta 
Båtlaget RAN. For spriseilklassen gjaldt også NM med i pokalsammendraget. Det har i de 
tellende seilaser kun vært deltakende båter i klassene  L og Spriseil.  
 
Vinnere av Oselvarklubbens Rankingpokaler i 1998 ble: 
 
Klasse L  8 m2 : L 36 «Pjalle» Kjell Milde Milde Båtlag   53 poeng 

Spriseil  8 m2  : 41 «Seira» Svein Økland   Njord/Tysnes 530 poeng 
 
 
 
 
ØKONOMI 

Oselvarklubbens driftsregnskap for 1998 viser et pent overskudd på kr. 14 100,-. Dette 
skyldes ikke minst flyselskapsmesterskapet, som ga inntekter til Oselvarklubben. Imidlertid 
vil kr. 2.500,- av dette gå videre til Milde Båtlag som vederlag for lån av Mildenøstet og bruk 
av regattautstyr. Alle regninger vedrørende arrangementet er ennå ikke oppgjort slik at 
endelig oversikt ikke kan settes opp før på neste års årsregnskap. Fra Nordåsvannregattaen 
1997 har Oselvarklubben ennå ikke mottatt opplysning om andel av regattaoverskuddet. Først 
når regnskapet 1998 for Gubbelaget i Båtlaget RAN foreligger vil det bli klart hva vår andel 
vil bli. Forøvrig har inngangen av medlemskontingent til Oselvarklubben vært rimelig god. 
Ved regnskapsavslutningen den 30.09.98 var det bare 11 medlemmer som ennå ikke hadde 
betalt sin kontingent for 1998. To medlemmer har ikke betalt kontingent for de to siste årene 
og står dermed i fare for å bli strøket som medlem i Oselvarklubben. Oselvarklubbens 
økonomi er for tiden solid med en egenkapital på kr. 46.856 .  
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KONKLUSJON 

Også i 1998 har deltakelsen i oselvarklassene vært god med varierende deltakelse per regatta 
fra 9 til 22 båter, og med Austevoll Seilforening som fortsatt ledende forening i antall båter 
fra en og samme forening. Dog er det med beklagelse Oselvarklubben registrerer at det var 
ingen deltakende oselvere ved Båtlaget «RAN»s høstregatta enda denne inngikk i 
Oselvarklubbens rankingpokaler. Spriseilklassen opprettholder sitt store deltakertall selv om 
33 deltakende båter i NM i år var 9 færre enn i fjor. 
  
I år har totalt 54 oselvare deltatt i regattaer arrangert av seilforeninger i Hordaland, inklusive 
NM og flyselskapsmesterskapet. Båtene har fordelt seg med 21 fra Austevoll Seilforening, 14 
fra Milde Båtlag, 10 fra Hjellestad Seilforening, 6 fra Båtlaget Njord/Tysnes, 2 fra Båtlaget 
RAN og en fra Stord. 
 
Til slutt vil styret i Oselvarklubben få takke for sesongen 1998 og ønske alle oselvarseilere 
lykke til og god bør i 1999. 
 
 
 

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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NM 98 
 
 
 



Oselvarklubben              Årsberetning  1998   12

 
 
 
 
NM 98 
 
 



Oselvarklubben              Årsberetning  1998   13

 
 
 
 
WASC  /  ASCA 
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LERØY RUNDT 
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Ranking pokaler 
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