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Praktiske opplysninger 

 

1. BÅTOPPSTILLING  

1.1  Deltakende båter vil få anvist plass på oppmerket område. Se skisse / kart 

over Bergens Seilforening.  

1.2  Av og pålessing skal skje på parkeringsplass eller inne i skuret utenfor 

merket ”kjøre-gate”.  

1.3  Sikringsbåter og følgebåter fortøyes på anvist kaiplass.  

 

Kjørerute og båtplassering i Bergens Seilforening 

 

 

 

2. UTSETTING AV FØLGEBÅTER  

2.1 Utsetting og opptak av følgebåter skal skje i Mildevågen, se veikart og 
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flyfoto. Det vil ikke være anledning til å sette ut eller ta opp følgebåter i 

Bergens Seilforening.  

2.2  Hengere kjøres til Milde og plasseres på gresset i Botanisk hage, like ved 

Mildevågen).  

2.3 Følgebåter kjøres sjøveien til fortøyningssted ved Bergens Seilforening. Se 

sjøkart. Fartsgrense i Kvitturspollen og Seløysundet er 5 knop. 

2.4 Mildevågen er Milde Båtlag sitt område og vi ønsker at dere tar hensyn til 

MB sitt gode rykte blant naboer og gjester til Arboretet. Dette gjøres ved å 

vise hensyn til båter i havnen; bruk sakte fart inn og ut av Mildevågen.  

2.5  Veiavstand: Mildevågen–BS, 2.5 km. På grunn av veiarbeid er det ikke mulig 

å kjøre gjennom boligområdet på Hjellestad og ned til BS.  

 

3. PARKERING HENGER 

3.1  Alle tilhengere SKAL parkeres i Botanisk hage på Milde (litt nord for slipp i 

Mildevågen). Hengere skal plasseres på gresset i anvist område indikert på 

detaljkart og flyfoto.  

3.2 Det er under ingen omstendighet tillatt å parkere hengere på BS sitt område 

eller langs veiene. Disse vil i tilfelle bli tauet vekk for eiers regning. 

3.3 BS og HjS har fått låne av hengerparkering Botanisk hage av UiB. Vennligst 

opptre skånsom mot gresset, busker og trær.  

3.4 I tidligere år har mange tilreisende brukt Arboretets parkeringsplass, men nå 

er denne plassen kun for arboretets gjester. Derfor er tilhengerparkering 

ordnet på gresset i Botanisk hage på Milde. 

 

 

 

4. PARKERING BIL  
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4.1  Biler kan parkeres på parkeringsplass hos BS, samt på Hjellestad Skole. Det 

vil bli satt opp shuttlebus i perioder. Parkeringsvakter vil være behjelpelig og 

gi anvisninger om hvor biler og hengere skal parkeres. Det er begrenset 

med parkeringsplasser, så vi oppfordrer til samkjøring til og fra 

Seilforeningen.  

5. TRAFIKKAVVIKLING 

5.1  Tilkomstveier er til dels smale.  Det er derfor veldig viktig at alle respekterer 

anvisning fra vaktene.  

5.2  For å unngå blokkering av kjørevei og sikre trygg trafikkavvikling under 

arrangementet må kjøreretning følges.   

5.3 Søndag etter slutt på seiling blir det mye trafikk i noen timer med tilhengere 

til og fra BS. Ferdiglastet tilhengere må straks parkeres på 

tilhengerparkeringen i Botanisk hage. Dersom du har lastet tilhengeren 

ferdig på Milde må du unngå å dra den med deg til BS-området.  

5.4  Det vil bli innført kolonne kjøring søndag ettermiddag på Hjellestadveien, på 

det smaleste partiet forbi Bergens Seilforening.  

6. BENSIN, MAT, REKVISITA 

6.1  Bensin: Nærmeste bensinstasjon på land: Shell ved rundkjøring på 

Ytrebygdsveien (556) rett før Hjellestadveien (kortautomat). På sjøen finnes 

bunkring ved Hjellestad Marina (kortautomat).  

6.2 Mat og apotek: Bunnpris ved Hjellestad kai (800 m, søndagsåpent). 

Blomsterdalen senter (3.3 km) m/ Coop Prix, Eurospar, apotek. Sandsli senter 

(6 km) og Lagunen storsenter (8 km) 

6.3 Rekvisita: Jolleutstyr: Seilmaker Iversen (i byen, 21 km tlf. 5555-7450). Motor: 

Bjordal & Madsen (7.3 km tlf.: 5598-7070). Diverse: På Flyplassveien (580) 

finnes  Biltema (6 km) og Lagunen Storsenter (8km, m/ Clas Ohlson, 

Jernvarer, BilXtra, Coop OBS, XXL, osv.)  
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Flyplassveien (560) til 

Hjellestad og Bergens 

Seilforening  

4,2 km, ca: 5 min 

 1.   Start ved rundkjøring på 

Flyplassveien (580). Ta 

av på Ytrebygdsvegen 

(556), retning sør-vest. 

Kjør 800 m til rundkjøring 

Blomsterdalen. 

 2.   Kjør rett fram i 

rundkjøringen - andre 

avkjøring. Kjør inn på 

Hjellestadvegen (556), 

kjør 3,4 km 

 3.   Fortsett på Hjellestadvegen 

til nr. 247 Bergens 

seilforening (til høyre). 

1. 

2. 

3. 
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Kjørerute BS - Mildevågen:    2,5 km 

1.   Fra BS sving til venstre inn på Hjellestadvegen (556) kjør 0,5 km. 

2.    Sving til høyre inn på Mildevegen, kjør 1,8 km til Mildevågen 

3.   ”Slippen ” i Mildevågen er stranden på venstre side av veien, rett før bussens 

snuplass. 

Kjørerute Mildevågen – Hjellestad Skole:     1,3 km  

1.    Fra Milde Båtlag kjør Hjellestadveien tilbake ca 800 meter.  

2.    Sving til venstre inn på Grendatunsvegen. Skilting til ”Hjellestad Skole”. 

3.    Følg Grendatunsvegen ca. 500 meter. Vegen er smal og svingete. Ikke 

egnet for tilhenger. 
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HJELLESTAD KAI 

Bunkring: Bensin og diesel. Kort automat ved bunkringsstasjon. 

Nærbutikk: Bunnpris, åpent  08-22 (søndag 11- 22). 

 

MILDEVÅGEN 

Sjøsetting: 

Utsettingsplassen i 

Mildevågen er på 

venstre side av veien, 

rett før bussens 

snuplass. Bredde nok til 

to om gangen. Følg 

anvist kjøremønster.  

Parkering:  

Hengere parkeres på 

gresset i UiB sin 

Botanisk hage.  

NB: inngang nr. 1 er en 

krapp sving,  som kan 

unngås ved å bruke 

inngang nr. 2.  

  



 
   

Side 7 av 7 

 

Sjøveien fra slipp til BS.  
 

Mildevågen slipp – Bergens Seilforening (BS):  7.5 km. 

 

NB: Kart utsnitt er ikke oppdaterte eller beregnet til navigasjon. 

 

  


