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MØTER 

Det har vært avholdt 3 styremøter og 3 møter i Oselvarklubbens målekomite i perioden. Leder har 
holdt kontakt med Norges Seilforbund. Målekomiteen har arbeidet med å tilpasse oselvarens 
klasseregler til ISAFs internasjonale klasseregel modell. 
 
 
MEDLEMMER 

Ved utgangen av september 1999 har Oselvarklubben 92 medlemmer, hvorav 61 båteiere. Blant 
båteierne er Båtlaget Njord/Tysnes (4 båter), Båtlaget «RAN» (4) og Milde Båtlag (3). 
 
Æresmedlemmer 

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

I 1999 er det kommet en tilvekst på 2 nye båter i Oselvarklubbens båtregister. Disse er 134 
«Topaz», Knut Reigstad, MB og 135 «Cathrine», Tor Østervold, Austevoll Seilforening. Begge 
båtene er spriseilere, de er nye av året og de er bygget av h.h.v. Johannes Møllerup, Milde og 
Harald Dalland, Tysnes. Ved utgangen av september måned 1999 har Oselvarklubben 253 båter i 
sitt båtregister. Av disse deltok 47 aktivt i regattasammenheng i 1999.  
 
Antall registrerte båter i de forskjellige oselvarklasser er som følger (antall aktive 1999 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 (7),  klasse L  8 m2 : 63 (4)  og Spriseilklassen   
8 m2 :  156 (38). 
 
 
MÅLING AV BÅTER OG SEIL 

I alt har Oselvarklubben i 1999 utført 17 målinger av seil (9), skrog og/eller rigg (8). Målingene er 
utført av måler Kjell Totland. 
 
 
NM OSELVAR 1999 

Fra torsdag 5. til søndag 8. august ble Norgesmesterskap i seiling for oselvar arrangert i 
Hjeltefjorden av Båtlaget RAN. 29 spriseilriggede oselvere med mannskap fra 6 seilforeninger 
deltok i mesterskapet, som ble seilt under strålende forhold med vind fra NV.  
 
Torsdag 5. 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 Båtlaget RANs nøst i 
Anglevik. 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 på Hauglandsosen sydøst for Rotøyene og det ble seilt på olympisk bane 
type Napoli med total banelengde varierende fra 3,5 - 4,5 n.mil. Åpning av NM og rormannsmøte 
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ble avviklet fredag formiddag kl. 10.30 i “Ran-nøstet” før båtene ble gjort klar for slep ut til 
Hauglandsosen hvor varselsignal for første start var satt til kl. 12.30. I det flotte sommerværet 
kunne regattasjef Atle Kaurin Nilsen sette i gang startprosedyren presis etter skjema og 1. seilas 
kom i gang i en lett bris fra NV.  Starten gikk greit og båtene kom avgårde på første forsøk. 
“Sandmor”, med Kristian Sandtorv, Hjellestad Seilf., ved roret, seilte lett og raskt i den heller 
moderate vinden og opparbeidet seg snart en trygg ledelse som den holdt til mål. “Carmencita” ble 
nr. 2 og “Birken” ble nr. 3.  
I 2. seilas var det oppsatt startpokal, som gikk til “Benito” seilt av Terje van der Meeren, Austevoll 
Seilf., med start på 0,1 sek. “Seira” ble i samme start diskvalifisert for å ha startet for tidlig. I denne 
seilasen økte vinden slik at det ble en fin seilas under noe friskere forhold enn tidligere på dagen. 
Tor Østervold, Austevoll Seilf., slo til med sin nybygde “Cathrine” og vant til slutt seilasen foran 
“Dristig”,  “Sandmor” og “Carmencita”. Med to seilaser første NM-dag var mesterskapet vel i 
gang, og med “Sandmor” i ledelsen. 
 
Lørdag fortsatte sommerværet ufortrødent. Solen skinte, men det var lite vind, slik at 3. seilas først 
kom i gang nesten 2 timer etter skjema, da det endelig kom vind fra VNV. Vindstyrken var om 
mulig litt mindre enn for fredagens seilaser. Således måtte 4. Seilas avkortes ved 2. gangs runding 
av kryssmerket p.g.a. fare for at vinden skulle dø helt ut mot kvelden. Avkortingen kom nok noe 
overraskende på seilerne, da det i tidligere år ikke har vært anledning til å avkorte seilaser under 
NM. Men de nye NM reglene av 1999 setter ikke lenger forbud mot dette. Så dermed unngikk man 
å oppleve at en seilas måtte annuleres p.g.a. at maksimaltiden var ute, hvilket seilerne nok satte pris 
på etter mange timer på fjorden. Seilingsmessig fortsatte “Sandmor” som den gjorde i 1. seilas og 
vant like godt både 3. og 4. seilas. I 3. seilas kom  “Fant” på 2. plass, mens  “Carmencita” kom på 3. 
plass. I 4. seilas seilte “Seira” inn til 2. plass, med “Sørvik” på 3. plass. “Storegut”, seilt av Mikal 
Olsen Lerøen, Milde Båtlag, tok oppsatt startpokal i 4. seilas med start på 1.0 sek. Etter to NM 
dager hadde arrangøren gyldig mesterskap inne, og så langt hadde “Sandmor” sikret seg en 
betryggende ledelse sammenlagt. Gullmedaljene syntes sikre, men bak var det sterk kamp om de 
øvrige medaljer og plasseringer. 
 
Søndag ble det en fin avsluttning på Oselvar NM’et. En laber bris bygget seg opp fra morgenen av 
med stadig sterkere vind fra NV, og da sommerværet holdt seg fra de foregående dager ble dette 
den flotteste seildagen under hele mesterskapet. Stødig nordvestlig vind  3 - 6 m/s gjorde at dagens 
første seilas programmessig kunne startes til fastsatt tid og mesterskapets 6. og siste seilas kom 
raskt og greit i gang umiddelbart etter at 5. seilas var avsluttet. Under de friskere vindforhold 
oppnådde “Sandmor” h.h.v en 5. og 7. plass i de to seilasene. Femte seilas ble vunnet av “Dristig”, 
Erling Nesse, Bergens Seilforening, etterfulgt av “Cathrine” og “Carmencita”, mens sjette og siste 
seilas ble vunnet av ”Losen”, Knut Inge Østervold, Austevoll Seilf., med “Carmencita” og 
“Hyggen” på de to neste plassene. 
 
Sammenlagt holdt “Sandmor” unna for konkurrentene og etter at dårligste plassering for hver båt 
var strøket ble den vinner av NM Oselvar 1999 med tellende plasseringer 1, 3, 1, 1, 5 og en 
sammenlagt poengsum på 15.7 poeng. Norgesmestre og gullmedaljevinnere ble Kristian Sandtorv, 
Nils O. Sandtorv og Krister Sandtorv, Hjellestad Seilforening. Sølvmedaljene gikk til 13 
«Carmencita», Olav H. Østervold, Marlen Østervold og Christian Østervold, Austevoll 
Seilforening, med tellende serie 2, 4, 3, 3, 2 og 25.4 poeng. Bronsemedaljene gikk til 71 «Dristig», 
Erling Nesse,  Ketil Kranz og Fabian Bruvik , Bergens Seilforening, som med tellende serie 2, 5, 8, 
1, 4 oppnådde 35.0 poeng. Videre kom «Losen» på 4. plass med 39.7 poeng, «Cathrine» på 5. plass 
med 43.0 poeng og «Seira» på 6. plass med 46.7 poeng. 
 
Premieutdeling for NM ble avholdt på jollekaien ved RAN bautaen i strålende solskinn. Edith 
Erstad hilste fra Norges Seilforbund og sto for den offisielle utdeling av gull-, sølv- og 
bronsemedaljene. De 14 beste båtene sammenlagt ble premiert med mannskapspremier. I tillegg ble 
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det utdelt gavepokaler. Premiene ble utdelt av leder i Båtlaget RAN, Jan Henrik Nordeide. Blant 
norgesmestrene fikk Kristian Sandtorv tildelt Hordaland Fylkeskommunes Gavepokal. Han mottok 
også «Hjeltekruset» som rormann på vinnerbåten. Nils O. Sandtorv fikk tildelt Hordaland 
Idrettskrets Gavepokal, mens Krister Sandtorv fikk tildelt Fjell Kommunes Gavepokal. Øvrige 
medaljevinnere fikk gavepokaler fra Hordaland Idrettskrets, Hordaland Seilkrets og Båtlaget 
“RAN”s Gubbelag. 
 
Kampen om de to startpokalene (vandrepremier) endte slik:    

«Oselvarklubbens startpokal av 1999» , i 2. seilas: «Benito», Terje van der Meeren, 
Austevoll Sf., med start på 0.1 sek.  
«Oselvarklubbens startpokal av 1997» , i 4. seilas: «Storegut», Mikal Olsen Lerøen, Milde 
Båtlag, med startet på 1.0 sek. 

 
Båtlaget RAN hadde satt opp egen pokal til beste båt som kun hadde jenter til mannskap. “Bambi” 
og “Viking” fikk dermed en ekstra innbyrdes kamp seg imellom. “Bambi” trakk til slutt det lengste 
strået og pokalen tilfalt skipper Grethe Milde, Milde Båtlag, som seilte båten sammen med Inger 
Lise Milde og Cecilie Milde. 
 
Norgesmesterskapet 1999 for Oselvar ble prikkfritt gjennomført av Båtlaget RAN med regattasjef 
Atle Kaurin Nilsen i spissen, godt assististert av en fulltallig arrangementskomite, som bl.a. hadde 
organisert at et stort antall godt merkede sikrings- og følgebåter var til stede under hele 
mesterskapet, slik at seilernes sikkerhet ble ivaretatt på beste måte. Banelegging og 
arrangementsmessige tiltak ble utført på en tilfredsstillende måte. Oselvarklubben vil herved få 
takke Båtlaget RAN for et fint og vel gjennomført norgesmesterskap. 
 
I august år 2000 skal NM for oselvar arrangeres av Milde Båtlag. Det skal seiles i Spriseilklassen. 
 
 
KM 1999  -  10 KVM OSELVAR  

Det har i år vært arrangert KM i 10 m2 oselvar, klasse K, i forbindelse med KM for joller som ble 
arrangert på Milde 28.-29. august. Dette KM`et stod ikke på terminlisten, men i årets aktive miljø i 10 
m2 klassen ble jungeltelegrafen benyttet og alle som var aktuelle fikk muntlig beskjed om KM`et, slik 
at ingen i ettertid kan si seg forbigått. Oselvaren er hos NSF definert som kjølbåt, så opprinnelig ble 
båtene påmeldt til KM for kjølbåter, som Hjellestad Seilforening skulle arrangere på Korsfjorden. 
Denne påmeldingen kom noe overraskende på arrangøren, ikke minst skapte det sikkerhetsmessige 
problemstillinger. Disse problemene løste seg ved at Milde Båtlag sa seg villig til å overta oselverne og 
la dem seile KM sammen med jolleklassene 470, Snipe og Europa. 

Det ble seilt 2 seilaser hver dag på olympisk bane type Napoli i flott vær med lett bris fra syd og 
solskinn. Maksimal vindstyrke var 4 m/s. Seilasene ble avviklet på en indre og en ytre bane. 
Optimistjollene seilte på indre bane i Fanafjorden i farvannet fra Milde mot Krokeide, mens de 
øvrige jolleklasser og oselverne seilte på ytre bane i nordre del av Korsfjorden, mellom 
Korsneslandet og Bjelkarøy-Buarøy. På ytre bane varierte løpslengden fra 3.5 - 4.5 n.mil. I alt 
deltok 6 oselvere og mye godsnakk i ettertid tyder på at det hele var svært vellykket.  
 
Kretsmestere 1999 i 10 m2 oselvar, klasse K,  ble:    

   K 3  “Sjanse” Nils-Ove Nipen, Grethe Milde, Rune Nordtvedt, Milde Båtlag 0.0 p. 

Styret i Oselvarklubben ser det som svært ønskelig at en fortsetter med KM for de bermudariggede 
oselvarklassene også i årene fremover. Når det gjelder arrangør for mesterskapet håper styret å få til en 
rulleringsordning der det laget som skal arrangere spri-NM, arrangerer KM året før NM.  
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POKALER 1999 

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 1999 ble kruset vunnet av NM vinner 43 «Sandmor». Under NMs 
premieutdeling ble kruset utdelt av Kjell Totland, på vegne av Oselvarklubben, til vinnerbåtens 
rormann  Kristian Sandtorv, Hjellestad Seilforening. 
 
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. Vunnet til odel og eie av 16 “Stegg” , Stein Olav 
Drange, MB, som tok sitt 3. napp i pokalen under NM 1998. 
 
Oselvarklubbens Startpokal NM av 1999 

Pokal av 1999 oppsatt av Oselvarklubben som startpokal under NM (til erstatning for “Lerøy Mat” 
pokalen). 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 1999 ved 
gyldig start av 2. seilas. Vunnet i 1999 av 87 «Benito», Terje van der Meeren, Austevoll 
Seilforening, med start på 0.1 sek. 
 
Oselvarklubbens Startpokal NM av 1997 

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 1999 ved gyldig start av 4. seilas. 
Vunnet i 1999  av 127 «Storegut», Mikal Olsen Lerøen, Milde Båtlag, med start på 1.o sek. 
 
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 1999 bestemte styret i Oselvarklubben før sesongstart at det skulle seiles om pokalen ved 
Austevoll Seilforenings sin Austevollregatta, 1. seilas søndag, som da ble søndag 20. juni. Etter 
start ble det ved loddtrekning avgjort at største forsprang skulle gjelde. Vinner av «Falne Seileres 
Pokal» 1999 ble 13 «Carmencita», Trond Østervold, Austevoll Seilforening, med et forsprang på  
3 min 12 sek. 
 

Oselvarklubbens Ranking pokaler 

I 1999 inngikk følgende seilaser i Oselvarklubbens Rankingpokaler for alle oselvarklasser: 
Sommerregatta Båtlaget RAN, Austevoll Regatta, Sommerregatta Milde Båtlag, Sommerregatta 
Båtlaget Njord/Tysnes, Sommerregatta Hjellestad Seilforening og Høstregatta Båtlaget RAN. For 
spriseilklassen gjaldt også NM med i pokalsammendraget. I ettertid bestemte styret i 
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Oselvarklubben at for 10 m2 oselvar, klasse K, skulle også KM i klasse K telle med i 
Oselvarklubbens Rankingpokal 1999. Det har i de tellende seilaser kun vært deltakende båter i 
klassene  K, L og Spriseil.  
 
Vinnere av Oselvarklubbens Rankingpokaler i 1999 ble: 

Klasse K  10 m2 : K 3 «Sjanse» Nils Ove Nipen Milde Båtlag   72 poeng 

Klasse L    8 m2 : L 36 «Pjalle» Kjell Milde Milde Båtlag   19 poeng 

Spriseil      8 m2  : 92 «Losen» Knut Inge Østervold   Austevoll Sf. 471 poeng 

 
 
KLUBBMESTERSKAP, TRENINGSSEILASER OG ANDRE SEILASER  

På høsten har Hordaland Seilkrets i de senere år avsatt en egen helg på terminlisten til avvikling av 
Klubbmesterskap i de tilsluttede foreninger og lag. I år var dette lagt til siste helg i september for 
tur- og havseilerne og til første helg i oktober for joller og kjølbåter. For “oselvarforeningene” 
passet ikke dette helt. Båtlaget Njord/Tysnes la sitt klubbmesterskap for oselvar til lørdag 4. 
september, mens Milde Båtlag la sitt klubbmesterskap for oselvere til lørdag 25. september.  Begge 
steder ble det seilt to seilaser på relativt korte baner etter faste merker. På Tysnes deltok  2 båter i 
klasse K og 6 spriseilere, mens det på Milde deltok 3 båter i klasse K, 2 i klasse L og 5 i 
spriseilklassen.  
  
I Austevoll inngår Austevoll Seilforenings “klubbmesterskap” i den årlige Austevoll regattaen (i år 
19. og 20. juni), i og med at beste Austevolls båt premieres særskilt. Onsadg 13. Oktober arrangerte 
Austevoll Seilforening sin etter hvert så årlige “Sponsorseilas” på Storebø med 6 deltagende 
spriseilbåter. I grått og overskyet vær med lett regn, fikk man fra kl. 17:12 til ca. kl. 18:15, avviklet 
to seilaser på en kort fast bane. På formiddagen var det avholdt næringslivs seminar og de 
deltagende firma betalte etter auksjonsprinsippet om å få sine representanter med ombord i de mest 
atraktive båtene.  
 
Milde Båtlag har hatt jevnlige tirsdagstreninger for sine oselvarseilere. Tirsdagskvelder i juni og 
august har vært benyttet til treningsseilaser med start og innkomst ved Mildeskjæret. I alt ble det 
avholt 9 treningsseilaser og sammenlagt kunne 3 av seilasene strykes. 
 
For å vise den totale aktiviteten blant oselverne er resultatlister fra klubbmesterskapene tatt med 
som tillegg til Oselvarklubbens årsberetning 1999. Resultatlister for oselvere fra foreningenes 
treningsseilaser i sesongen er også tatt med. 
 
 
OSELVARSEMINAR 
 

Fra lørdag 4. til mandag 6. september ble det etter initiativ fra Harald Dalland, Oselvarverkstaden, 
holdt oselvarseminar med base i Oselvarverkstaden på Osøyro. Søndagen var det innlagt 
kappseiling med oselvare på Våge, Tysnes. Før deltakerne fikk gå i båtene ble det gitt en kort 
orientering om Båtlaget Njord/Tysnes av regattasjef Lars Grøteide, mens leder i Oselvarklubben, 
Kjell Totland, fortalte i korte trekk om Oselvarklubben og oselvarens kappseilingshistorie. 
Deltakerne på seminaret ble så fordelt som mannskap på de 10 båtene, 2 i klasse K og 8 i 
spriseilklassen. Båtlaget Njord/ Tysnes og Austevoll Seilforening stilte med båter og rormenn. 
 
Seminaret og seilingen ble meget vellykket og Oselvarklubben bør så absolutt være med og bidra 
ved en senere anledning. Med tillatelse fra forfatteren er her gjengitt hva som sto på trykk i Bladet 
Tysnes : 
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Regattaoselvaren imponerte ekspertisa 
 

Ingen av dei hadde vore om bord i ein regattarigga oselvar før. Sundag 5. september fekk dei 
høve til å testa både seg sjølve og båtane då Båtlaget Njord/Tysnes inviterte dei om bord som 
mannskap til ein regatta i sønnavindsråsene på Våge. 

 

– Svært kjekt å konkurrera med tradisjonsbåtar av 
samme typen som er likt rigga, meinte Peter 
Helland Hanssen frå Hardanger Fartøyvernsenter. 
 
Det er Oselvarverkstaden som hadde invitert 
fagfolk på småbåtbyggjing til ei tre dagar lang 
fagssamling. Deltakarane var samansett av folk frå 
ulike miljø, universitetet i Oslo, Vikingskipmuseet i 
Roskilde i Danmark, Handverksregisteret, Fartøy-
vernsenteret i Norheimsund, båtbyggjarar frå både 
Shetland og Færøyane, samt folk frå Oselvar-
verkstaden. 
 
Ekstrem båt 

Regattaoselvaren er på mange måtar yttarleggåande 
av tradisjonsbåtane: fartseigenskapane står i 
høgsetet når han vert bygd, krava til tryggleik vert 
faktisk nedprioritet. Ein moderne rigg i aluminium 
er naudsynt for å hevde seg i spri-klassen. Mange 
oselvarar ligg faktisk føre moderne jolletypar på 
utstyrsfronten. Folk som har sigla med oselvaren 
opp i gjennom tidene har heile tida vore flinke til å 
plukka opp det siste innan nyvinningar elles i 
seglsporten. I tillegg krevst det at båten er rigga 
optimalt om båten skal få stor nok fart til å følgje 
med dei fremste.  
Sist, men ikkje minst er måten ein seglar båten på 
ekstrem i forhold til andre tradisjonsbåtar: ein 
pressar heile tida båten til det maksimale av kva 
båten og riggen kan tola. Risikoen for å kollsegla er 

mykje større enn på ein båt som er rigga med til 
dømes eit råsegl.  
 
Skapar interesse 

Frå Båtlaget Njord/Tysnes si side knytte det seg 
spaning til korleis deltakarane ville reagera på alt 
det moderne som er komen inn i regattaseglinga. 
 
Bjørg Christophersen, styrar på Kystmuseet i 
Øygarden tykte det var eit framifrå opplegg som 
båtlaget hadde stelt i stand.  
– Eg trur dette er ein god måte å handla på for å 
skapa interesse omkring tradisjonsbåtane, seier ho 
og legg til at dei har freista med liknande opplegg i 
Øygarden der kapproing har vore tevlingsforma. 
 
Trø varsamt! 

Tommy Isbiter, båtbyggjar frå Shetland har sigla 
joller tidlegare. Men spriseglet har aldri vore vanleg 
på Shetland, og difor har han aldri freista det, før 
no.  
- Oselvaren som regattabåt var flott.  
 
Likevel ville han lyfta ein åtvarande peikefinger:  
– Ein skal trø varsamt når ein handsamar 
klassevedtektene. Det er snart gjort å koma ut av 
kontroll og fjerna seg for mykje frå det som var den 
originale båten. Då kan ein øydeleggja mykje av 
det fine som ein har klart å byggja opp, sa han. 
 

Kjell Magnus Økland 
 
 
 

ØKONOMI 

Oselvarklubbens driftsregnskap for 1999 viser i år dessverre et underskudd på kr. 4.509. Dette 
skyldes en gammel forpliktelse som har hvilt på Oselvarklubben like siden NM for 15 kvm oselvar i 
1979. Båten «Mouse» var utlånt til Oselvarklubben for å delta i NM. Under utlånet ble den skadet i 
kjøldraget, bl.a. ved den ene kjølbolten. Ansvaret for å betale reparasjonen har lagt på 
Oselvarklubben hele tiden og skaden er nå reparert på Oselvarverkstaden på Os. Reparasjonen kom 
på 7.134,- kr inklusiv moms og er betalt. Styret vil samtidig få uttrykke at en ikke vil sitte med 
ansvaret for båter, slik det ble gjort den gangen, under seilaser i framtiden. Uten denne 
ekstraordinære utgiftsposten på årets regnskap ville Oselvarklubben ha fått et rimelig overskudd på 
driften. Imidlertid er klubben i den heldige situasjon at den har en god egenkapital i form av likvide 
midler å tære på.  
 

KONKLUSJON 
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I år har totalt 43 oselvare deltatt i regattaer arrangert av seilforeninger i Hordaland, inklusive NM. 
Dette er en nedgang på hele 11 båter bare siden ifjor. Tendensen har i år vært tydelig med færre 
antall deltagende oselvere ved samtlige regattaer. I NM kom vi sågar ned under 30 båter, hvilket 
ikke har skjedd siden 1992. Den store medgangsbølgen som oselvarseilingen har opplevd på 90-
tallet er tydeligvis iferd med å flate ut, hvilket ikke er så underlig i seg selv. Det skal mye til for å 
opprettholde full aktivitet på alle båtene år etter år. Så lenge alt er nytt og spennende går ting av seg 
selv, etterhvert blir det imidlertid tyngre å opprettholde entusiasme og iver. Vi må regne med at 
deltagelsen blant oselverne vil gå i bølgedaler i årene som kommer. Men kan vi klare å opprettholde 
en deltakelse i NM på ca. 30 - 35 båter vil mye være vunnet.  
 
Imidlertid skjer det en gledelig utvikling blant de bermudariggede oselverne. Hele 7 båter har 
deltatt i kappseilas i 10 m2 oselvar, klasse K. Og seks av dem stilte til start i KM. Flere båter synes 
å komme med, så her er endelig noe på gang. Det er ikke umulig at hele 10 båter kan komme til å 
stille til start om ikke så lenge. 
 
Til slutt vil styret i Oselvarklubben få takke for sesongen 1999. Det siste hundrede året i dette 
årtusen går mot slutten og vi kan se tilbake på et friskt hundre år med oselvarseiling. Det er opp til 
oselvarseilerne selv å bidra til at kappseiling med oselvare skal leve videre i beste velgående også i 
det neste århundrede og årtusen. Oselvarklubbens medlemmer og oselvarseilerne forøvrig ønskes 
lykke til og god bør i år 2000. 
 
 

Styret i 
 

Oselvarklubben 
 
 

Kjell Totland   Knut Olaf Pedersen   Kjell Milde 
   leder        nestleder    kasserer 

 
           Kjell Magnus Økland       Terje van der Meeren    Reidar Kausland 
                        sekretær               styremedlem      styremedlem 

             
 
 

 
 
 
 
 
 
ÅRSREGNSKAP  1999 
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Oselvarklubben              Årsberetning  1999   10

 
 
 
 
 
 
 
 
NM 1999 
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Milde Båtlag          KM  10 m2 Oselvar, klasse K 

             28. - 29. august  1999         

 

      

RESULTATER 4 seilaser, dårligste resultat er strøket.  
             

10 m2 oselvar     

    1. seilas  2. seilas  3. seilas  4. seilas      Totalt 

Seilnr. Båtnavn Rormann / Mannskap For. pl. po. pl. po. pl. po. pl. po. Plass Po. 

K 3 Sjanse Nils Ove Nipen,  MB 1 0,0 1 0,0 3 5,7 1 0,0 1 0,0 

  Grethe Milde,            

  Rune Nordtvedt           

K 8 Ola Dilt Kjell Magnus Økland, N/T 2 3,0 2 3,0 1 0,0 dnf 13,0 2 6,0 

  Elin Flatråker,            

  Synnøve Halvorsen           

K 7 Glimt Kåre Gjerstad,  N/T 5 10,0 4 8,0 2 3,0 2 3,0 3 14,0

  Svein Økland,            

  Sven Audun Frugård           

K 36 Pjalle Kjell Milde,   MB 4 8,0 3 5,7 6 11,7 3 5,7 4 19,4

  Per Milde,            

  Harald Milde (lø),            

  Hans Jørgen Milde (sø)           

K 22 Rosita Knut Reigstad MB 3 5,7 5 10,0 5 10,0 dnf 13,0 5 25,7

  Lillian Reigstad,            

  Jan Soltvedt           

K 96 Ulabrand Lars Petter Pedersen,  MB dnc 13,0 dnc 13,0 4 8,0 4 8,0 6 29,0

  Kjell E. Mjøs,            

  Thomas Totland Jansen    

   I 1. og 3. seilas ble løpet for klasse 10 kvm 
Oselvar avkortet ved 2. gangs runding av 
kryssmerket.  
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O s e l v a r k l u b b e n s    R a n k i n g p o k a l e r 
 

  1.     Klasse     E     15  kvm 

   1986  E  16 Japp  55    poeng 
   1987  E    8 Regina  16    poeng 
   1988     - 
   1989  E    8 Regina  17    poeng 
     E    4 Jason  17    poeng 
   1990     - 
   1991     - 
   1992     - 
   1993     - 
   1994     - 
   1995  E   29 Oluf  21    poeng 
   1996  E    4 Jason  16    poeng 
   1997     - 

1998     - 
1999     - 

 
  2.     Klasse     K     10  kvm 

   1985  K    7 Glimt  16    poeng 
   1986     - 
   1987     - 
   1988  K    1 Terna 2  20    poeng 
   1989     - 
   1990     - 
   1991     - 
   1992     - 
   1993     - 
   1994     - 
   1995  K   17 Skarpen  13    poeng 
     K    7 Glimt  13    poeng 
   1996     - 
   1997     - 

1998     - 
1999  K   3 Sjanse  72    poeng 
 

  3.     Klasse     L     8  kvm 

   1997  L   36 Pjalle  91    poeng 
   1998  L   36 Pjalle  53    poeng 
   1999  L   36 Pjalle  19    poeng 
 
  4.     Klasse     Spriseil     8  kvm 

   1993       43 Sandmor 425  poeng 
   1994       71 Dristig  756  poeng 
   1995       52 Birken  887  poeng 
   1996       43 Sandmor 732  poeng 
   1997       13 Carmencita 738  poeng 
   1998       41 Seira  530  poeng 
   1999       92 Losen  471  poeng 
  
Dette er en oversikt over de aktive rankingpokaler for Oselvarklubben. Pokalene vinnes til odel og eie etter tre napp. 
Poengsystem:  Utgangspunkt er antall startende båter. Plassering lik antall startende båter får 5 poeng, og båter foran 
får 2 poeng mer for hver plass framover. Mellom andre og første båt er det 3 poeng. En båt som kullseiler eller må 
bryte av annen gyldig grunn får 1 poeng, mens en båt som diskvalifiseres får 0 poeng. Det må være minimum 2 
startende båter for at poeng tildeles.        
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Rankingpokaler
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Ranking pokaler 
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Ranking pokaler 
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austevoll 
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Milde 
Båtlag 

  KLUBBMESTERSKAP  1999 
  25. SEPTEMBER  

      
OSELVARE         SAMMENLAGT RESULTATER  

    2 seilaser. Start og innkomst ved 
Mildeskjæret. 

  

          
    1. seilas : Løp 23,  3.8 n.mil Start kl. 11:10 og 11:15 3 - 5 m/s  SØ 
     Innkomst kl. 12:18 - 12:47   
          
    2. seilas : Løp 7, 3.5n.mil Start kl. 13:10 og 13:15 3 - 4 m/s  SYD 
    Innkomst kl. 13:54 - 14:02   
    
       1. seil. 2. seil. Po. 

Plass  Seilnr.  Båtnavn  Rormann Lag Pl. Po. Pl. Po. sum 
           

10 kvm oselvar, klasse K 
1 K 3  Sjanse  Nils Ove Nipen MB 1 0,0 1 0,0 0,0 
2 K 96  Ulabrand  Lars Petter Pedersen MB 2 3,0 2 3,0 6,0 
3 K 44  Mouse  Trygve Kordt MB 3 5,7 3 5,7 11,4 

         
8 kvm oselvar, klasse L     

1 L 21  Måken  Atle G. Oestreich MB 1 0 1 0 0,0 
2 L 49  Pjalle II  Kjell Milde MB 2 3 2 3 6,0 

        
Oselvar spriseil     

1 * 22  Fant  Jan Fossberg MB 3 5,7 1 0,0 5,7 
2  1  Bambi  Grethe Milde MB 1 0,0 3 5,7 5,7 
3  21  Ulrik  Bjørn Rasmussen MB 4 8,0 2 3,0 11,0 
4  98  Cinderella  Elisabeth Vik MB 2 3,0 5 10,0 13,0 
5  134  Topaz  Knut Reigstad MB 5 10,0 4 8,0 18,0 

         
 *) 22  Fant går med lik sammenlagt poengsum foran  1 Bambi  i følge  

kappseilingsreglenes Appendiks A2.3.  
          Fant går også foran på bedre sammenlagt utseilt tid, 2:13:18 mot 2:14:05 . 

 
 

Oselvartrimmen 1999 på Milde 
 

Treningsseilaser på Milde for Milde Båtlags oselvarseilere. Tirsdager med start fra Mildeskjæret ca. kl. 18.30.  
Av 9 seilaser i juni og august kunne de 3 dårligste strykes i poengsammendraget. 
 

Resultater: 
  

Plass S.nr. Båt Rormann Poengsum 
 

10 m2 Oselvar , klasse K 

1 K 3 Sjanse Nils Ove Nipen   0.0 
2 K 96 Ulabrand Lars Petter Pedersen 43.0 
3 K 44 Mouse Trygve Kordt 45.7 
 

Oselvar spriseil 

1 21 Ulrik Bjørn Rasmussen   6.0 
2 1 Bambi Grethe Milde 12.0 
3 22 Fant Elisabeth Vik 40.8 
4 16 Stegg Stein Olav Drange 58.5 
5 127 Storegut Mikael Olsen Lerøen 66.5 
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Båtlaget Njord/Tysnes 

 
Klubbmesterskap laurdag 4. september 1999 
 
Klasse K ,  10 m2  Bermuda 

Nr. 1 K 7  Glimt  Kåre Gjerstad, Svenn Audun og Bjarte Frugård 
Nr. 1 K 8  Ola Dilt  Kjell Magnus Økland, Ingvild Aslaksen, Jan Fredrik Hamre/Jan Stian Opdal 
 
Klasse spriseil 

Nr. 1  41 Seira  Svein og Åshild Økland, Tor Inge Malkenes 
Nr. 1  14 Knuppen   Knut Arne og Sigurd Grøteide, Anders Bakke 
Nr. 4  18 Berserk  Jan Vee, Hanne Hope, Ingse Vevatne 
Nr. 4  106 Viking  Torunn og Olav Sigurd Nødland, Elin Flatråker 
Nr. 6.  49 Luna  Sigvart Madsen, Øyvind og Per Ove Gjøvåg 
 
Regattasjef: Lars Grøteide 
___________________________________________________________________________ 
 
 

Gjesteregatta sundag 5. september 1999 
 
Resultatliste samanlagt etter to seglasar 
 
Klasse K ,  10 m2  Bermuda 

Nr. 1 K 7 Glimt  Kåre Gjerstad, Svenn Audun Frugård, Søren Nielsen 
Nr. 2 K 8 Ola Dilt  Kjell Magnus Økland, Torodd Nødland, Jon Godal 
 
Klasse spriseil 

Nr. 1. 57 Veslemøy Olav og Lina Kalgraf, Terje Planke 
Nr. 2. 86 Sørvik  Magnus Stangeland, Geirmund Dyrdal, Petter H. Hanssen 
Nr. 3. 14 Knuppen Knut Arne Gøteide, Tommy og Mary Isbiter 
Nr. 4. 41  Seira  Svein Økland, Joan Petul Clemetsen, Andres Mortenson 
Nr. 5. 135 Cathrine  Olav Østervold, Ole Mikal Olsen, Harald Dalland 
Nr. 6. 18 Berserk  Jan Vee, Tom Nicolaisen, Thomas Finderup  
Nr. 7. 49 Luna  Kjell Totland, Bjørg Christophersen, Jonas ? 
Nr. 8. 59 Viking  Leif H. Amundsen, Hallgeir Bjørnevik, Atle O. Martinussen 
 
Regattasjef: Lars Grøteide 
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Austevoll Seilforening 
 
 
SPONSORSEILAS  13. oktober 1999 
 
Det ble seilt to seilaser på korte faste baner. Start og innkomst på Storebø utenfor Leanaustet. 
6 spriseilriggede oselvare deltok. De 4 beste fra 1. seilas gikk videre til finale. 
 
1. seilas  Kl. 17.12 

1. 100 Skansen 
2. 92 Losen 
3. 13 Carmencita 
4. 52 Birken 
5. 87 Benito 
6. 86 Sørvik 
 
Finale  Kl. 17.50 

1. 13 Carmencita 
2. 92 Losen 
3. 100 Skansen 
4. 52 Birken 
 
 
 
 
 
 
 
 


