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Forord
Årsrapporten er styrets beretning om driften i Nesodden Seilforening for 2011. Sentralt i
rapporten står regnskapet og regnskapsrapporten. Hvert utvalg rapporterer fra sin drift
og angir sentrale vedtak og aktiviteter gjennom året. Forside: Magnus Andersen - 3.
plass i VM for E-jolle på Comosjøen ved Gravedona, Italia.
Styret 2011 har bestått av
Bjørn Clausen, leder
Øyvind Degnes, nestleder, Tur og Hav utvalg
Beate Bevan, administrasjon og økonomi
Eva Korneliussen, klubbhusutvalg
Alf-Magne Andersen, jolleutvalg
Kjell Nygård, havneutvalg
Rune Wallner, informasjonsutvalg
Styret har hatt 7 styremøter i 2011. Styret takker medlemmene for god innsats gjennom
hele året.

Leder
Styret i Nesodden Seilforening har i perioden arbeidet for å oppfylle de
hovedmålsettinger som ble vedtatt av årsmøtet i 2011 gjennom handlingsplanen. Det er
derfor valgt å kommentere kort de enkelte hovedmål. Nærmere redegjørelse er gitt av de
enkelte utvalg.


Styret vil prioritere ulike rekrutteringstiltak som vedtas i utvalgene og være en
pådriver på tiltak som er med på å øke medlemsmassen. Målsetting for perioden er
å øke medlemstallet fra 371 i 2010 til 400 i 2011, 430 i 2012 og 460 i 2013.
Pr. 1.1.2012 er målsettingen nådd ved at medlemstallet er 419.



Styret vil søke å profilere seilforeningen sterkere lokalt på Nesodden og bidra til økt
samarbeid med andre idretter i kommunen.
Profilering av seilforeningen har spesielt vært rettet mot ulike rekrutteringstiltak på
våren. Det er utarbeidet brosjyremateriell samt at det er etablert egen side i
Seilmagasinet som månedlig går til alle medlemmer. Amta har i flere tilfelle vært
benyttet, bl.a. ved NC i 2011. Store jollearrangement er god reklame for foreningen.
På temakveldene gikk vi bredt ut og inviterte Nesoddens befolkning.



Styret vil videre prioritere styrking av det interne samholdet og dugnadsånden i
foreningen og arbeide for å arrangere flere temakvelder / klubbseminarer /
dugnadskvelder.
Det er arrangert temakvelder, generaldugnad og maledugnad. I tillegg har Rune
Sletten tatt initiativ til månedlige dugnader gjennom vinteren samt avholdt flere
ulike arrangementer de enkelte utvalg.



Styret mener det er viktig at klubbens arrangørkompetanse styrkes for å ivareta
seilforeningens og andre arrangørers behov for dommere, regattasjefer, trenere og
ledere og vil følge opp Norges Seilforbunds krav til arrangører.
Vi har arrangert NorgesCup for Optimist og 29’er samt HøstCup i 2011. Dette
medvirker til å holde arrangørkompetansen på et godt nivå og gi klubben et godt
omdømme som regattaarrangør. Flere av våre yngre medlemmer har deltatt på
trenerkurs, men dessverre ingen på arrangør- og dommerkurs.
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Styret ønsker at seilforeningen skal være et naturlig sted for treningssamlinger til
klasseklubbene og vil arbeide for å legge til rette for slike arrangementer på
Steilene.
Høsten 2011 hadde VM-laget i Optimistjolle treningssamling på Steilene sammen
med VM-seileren til Sverige. Tilbakemeldingene til seilforeningen både fra trenere og
aktive seilere har vært veldig gode og de retter en takk til seilforeningen for at de
legger til rette for denne type samlinger. Det var jobbet for treningssamling for Ejoller i august, men dessverre viste det seg vanskelig å få på plass trenere til
samlingen slik at denne ikke ble gjennomført. Steilene er Oslofjordens beste
seilsenter og dette er aktiviteter vi bør legge til rette for også i fremtiden.
Seilmagasinet var på Steilene og lagde en veldig flott reportasje for sin siste
papirutgave i 2011.



Styret vil opprette en prosjektgruppe med mandat å vurdere etablering av et tilbud
for brettseilere i klubben i 2012.
Enkeltpersoner er forespurt. Det foreslås i budsjettet for 2012 at det etableres tilbud
for brettseilere. Styret håper at dette blir en nyvinning på Steilene våren 2012.



Styret vil prioritere vedlikehold av klubbhus – utvendig maling.
Det er avhold maledugnader. Mindre arbeider gjenstår.



Styret vil arbeide for at området for regattaseiling utenfor Steilene tas inn som del
av kommuneplanen. Styret vil også arbeide for at utvidelse av havna tas inn i
samme plan.
Styret har i en høringsuttalelse til kommunedelplanen bedt om at det for
eksisterende seilhavn ble sonet et utvidet sjøareal for en utvidelse av havna til 100
plasser. Styret har videre bedt om å sone den del av sjøarealet mellom Persteilene
og Storsteilene som i dagens kommuneplan ikke har angitt formål, til idrettsformål,
seilsportarena, på lik linje med idrettsanlegg på land. Forslaget ble ikke tatt til følge
etter politisk behandling.



Styret har som målsetting å opprettholde seilforeningens økonomiske handlefrihet.
Dette mener styret best ivaretas gjennom inntekter fra havn, kiosk,
medlemskontingent og sponsorinntekter med et kontinuerlig bemannet klubbhus i
sommersesongen samt god bemanning i helger av havn og klubbhus.
Økonomisk handlefrihet er opprettholdt, det vises til resultatregnskap og balanse for
2011. Havn / ferge har vært bemannet alle helger gjennom sesongen.

Administrasjon
Pr. 31.12.11 er det registrert 419 (371) medlemmer i Nesodden Seilforening (tall for
2010 i parentes.) Medlemmene fordeler seg slik: Hovedmedlem familie 97 (86),
familiemedlem 237 (207), hovedmedlem junior 13 (7), hovedmedlem senior 64 (63),
hedersmedlem 8 (8).
Det totale medlemstallet viser endelig en oppgang i 2011 etter flere år med nedgang i
medlemsmassen. Fra 481 medlemmer i 2007 til 464 i 2008, 434 i 2009, 371 i 2010 og
419 i 2011. Det er en samlet økning på 48 medlemmer i 2011. Det var 74 (38) nye
medlemmer registrert i 2011. 24 (101) medlemmer er utmeldt, eller strøket som følge av
manglende betaling av kontingent.
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Det ble igangsatt en rekke tiltak for å øke rekruttering av medlemmer i 2011 og målet
for antall medlemmer for 2011 ble nådd.
Medlemsregisteret er håndtert administrasjonsansvarlig ved hjelp av Idrettsforbundets
medlemssystem i Klubben Online/N3Sport. Registeret skal være oppdatert med
hovedinformasjon om medlemmene. Kontaktinformasjon til medlemmene holdes
oppdatert i eget register av informasjonsansvarlig.
Posthåndtering er i 2011 ivaretatt av leder og administrasjonsansvarlig.
Løpende regnskapsføring er i 2011 ivaretatt av autorisert regnskapsfører Hanne Engseth.
Rapportutarbeiding ivaretas av administrasjonsansvarlig.
Følgende medlemmer har hatt verv utenfor klubben:
Magnus Andersen – styremedlem i Norsk Europajolleklubb.
Alf Magne Andersen – medlem av valgkomiteen i Norsk Optimistjolleklubb.
Bjørn Clausen – medlem av anleggsutvalget i Norges Seilforbund.
Kommentarer til regnskapet for 2011
Regnskapet for 2011 viser et mindre overskudd på kr 18 601, mot budsjettert
underskudd på kr 36 250. Totalresultatet viser et akseptabelt samsvar med budsjett,
men det er en del større avvik i enkeltposter.
Inntekter
Totale inntekter er kr 101’ høyere enn budsjettert. Dette skyldes i hovedsak større
tilskudd enn budsjettert.
Kioskinntekter er kr 49’ lavere enn budsjett mens varekostnaden er kr 23’ lavere enn
budsjettert som har gitt at marginen er noe redusert.
Tilskudd har bidratt med kr 154’ mer enn budsjetterte inntekter på denne posten.
Totale havneinntekter på kr 353’ er knappe 5’ lavere enn budsjett og høyere enn for
2010 og 2009. Havneavgiftene ble økt noe i 2011.
Kursinntekter viser en svikt i forhold til budsjett, men er øket i forhold til fjoråret.
Kontingentinntekter viser en liten reduksjon fra 2010 og er noe under budsjett for 2011.
Målsetting om antall medlemmer i 2011 er allikevel oversteget.
Vellykkede arrangementer i 2011 har bidratt med kr 116’ i startkontingenter. Dette er kr
11’ høyere enn budsjettert, men 14’ mindre enn i 2010.
Kostnader
Totalt er foreningens kostnader i 2011 kr 46’ høyere enn budsjettert.
Kostnader til SeilMagasinet er i sin helhet dekket av sponsorbidrag fra FotoVideo AS.
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Strøm er kr 17’ lavere enn budsjettert og er nå på normalt nivå. Strømforbruk i klubbhus
var 32 040 kWh, strømforbruk i havn 22 660 kWh. Dvs. fordeling mellom klubbhus og
havn er ca. 58/42.
Vedlikeholdskostnader i havna er kr 140’ lavere enn planlagt. Avviket skyldes i hovedsak
at kostnader i havna (mudring) ikke er gjennomført i 2011.
Kostnader til innkjøp av joller m.m. beløper seg til nærmere 126’ over budsjett.
Innkjøpene dekkes av tilskudd som kommer inn i 2012.
Likviditet
Foreningens likviditet er god. Høyrentekontoen har gitt en renteinntekt på
kr 15’.
Disponering
Styret foreslår at resultatet for 2011 tilføres havnefond.

Informasjon
Nye informasjonskanaler
Nesodden Seilforening har opprettet en egen Facebook side som er åpen for alle til å
poste små og store ting rundt seiling, mesterskap eller annet som er av interesse.
I tillegg har det gjort et forsøk med egne nyhetsbrev, som sendes til alle medlemmer av
Nesodden Seilforening. Dette er en rask og effektiv måte å spre informasjon ut til
medlemmer og interessenter på og vil bli videreført også i 2012.
Mediedekning rundt våre arrangementer
Alle regattarrangementene har hatt Amta-oppslag, både i forkant og etterkant.
Seilmagasinet og seilas har også omtalt disse.
Nettsidene
Nettsidene har vært brukt som informasjonskanal til medlemmer, regattadeltakere og
andre interesserte. Sidene har også hatt reportasjer fra juniorenes og seniorenes
deltakelse i regattaer og mesterskap i inn- og utland. Vi ser at nettsidene fungerer som
en god kanal ved regattaarrangementer, her får vi all relevant informasjon samlet på ett
sted og det er lett for deltakerne å holde seg oppdatert.
Ser vi på statistikken over antall treff på nettsidene, finner vi at vi har ca. 4 500
besøkende pr måned, i tillegg ser vi at store arrangementer får et stort antall treff. Dette
viser at våre hjemmesider genererer mye trafikk og er et godt verktøy for å formidle
våre aktiviteter gjennom året. I tillegg har vi historikken. Nettsiden ivaretar nå oppgaven
med å samle årets aktiviteter både i bilder og tekst for ettertiden.
SMS-tjenesten og andre kommunikasjonskanaler
Tostein Osborg har innført ordningen fra Pling med en SMS-tjeneste som
kommunikasjonskanal i jolleregattaene. Både resultatservice og sikkerhetsinformasjon
ble tilbudt alle interesserte som en gratistjeneste. Ved å sende en sms til 2401 med
kodeord ble du påmeldt tjenesten. Tjenesten hadde god respons i NOK LagCup og vi tror
den har et potensial og kan fungere godt for både støtteapparatet på banen og hjemme i
sofaen.
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Både Facebook og Youtube er kanaler som vi bør se nærmere på som verktøy i vår
kommunikasjon mot medlemmer og som regattaarrangør. Filmer fra bygging av
klubbhuset og NOK LagCup er lagt ut på YouTube og tilgjengelig for medlemmer.
Seilmagasinet som kanal for medlemsinformasjon
Seilforeningen startet samarbeidet med Seilmagasinet fra nr. 4 i 2010. I hvert nummer
har vi fått presentert våre aktiviteter. Det er styret som har fungert som redaksjon. Vi
opplever dette som en ny og spennende kanal for medlemsinformasjon.
FotoVideo som annonsør
I avtalen med Seilmagasinet ligger det en mulighet for seilforeningen å få inntekter ved
salg av en helsides annonse. Dette ble gjort med en avtale med FotoVideo som har hatt
annonse i hver utgave. Samarbeidet er videreført i 2011.
Felles arkiv og lagringssted på Google Documents
Seilforeningen har lenge hatt behov for et felles lagringssystem for dokumenter. Hittil har
dette vært lagret på de enkelte tillitsvalgte datamaskiner. Inneværende år har vi etablert
et felles lagringssystem på Google Documents for alle felles dokumenter og det er
gjennomført opplæring av styrets medlemmer.

Jolle
Jolleutvalget har i 2011 bestått av:
Alf Magne Andersen, leder
Pål Gramnæs
Inger Bucher
Adrian Bates
Anette Maritvold
Terje Nygård
2011 har vært en sesong preget av god rekruttering hvor vi doblet antall
nybegynnerkurs, Mange nye seilere har satt seg i Optimistjollen for første gang i løpet av
2011. Det ble forsøkt gjennomført eget opplegg for nye foreldre under treningene på
Steilene, dette kunne fungert bedre og jolleutvalget ser på andre muligheter for raskere
å involvere foreldregruppa blant nybegynnerne.
Vi har hatt mange toppresultater i jollegruppa og av topp tre plasseringer trekkes frem:
VM, E-jolle, Magnus Andersen 3. plass
NM, E-jolle, Magnus Andersen 1. plass
NM, Optimist, Vår Osborg 2. plass
NC, Optimist, Henrik Andersen 1. plass
NC, E-jolle, Magnus Andersen 1. plass
NC, Laser Standard, Marius Næss 2. plass
Norgescup på Steilene i 2011
14-15 mai arrangerte vi Norgescup for Optimistjoller og 29’er på Steilene. Vi hadde flotte
forhold lørdag med frisk vind og avviklet hele fire seilaser på Optimistjollebanen og 6
seilaser for 29’er. Det var mange slitne men fornøyde seilere som satte bena på Steilene
etter endt dag på sjøen. Dessverre uteble vinden søndag og det ble en solfylt, men stille
dag på Steilene denne dagen. Alf Magne Andersen ledet arrangementet, Stein Ødegård
var banesjef for Optimist, Henning Føsker var banesjef for 29’er. På regattakontoret
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hadde Bjørn Clausen full kontroll og Eva Korneliussen hadde kontroll i kiosk og hus. I
tillegg hjalp et mannskap på rundt 60 frivillige medlemmer til for å få arrangementet
godt i havn. Det ble hjemmeseier i Optimistklassen til Henrik Andersen, andre
plasseringer: 15) Vår Osborg, 34) Kornelia Haddal Sivertsgård og 54) Emil Aslaksrud.
Både Amta og Seilmagasinet var på plass og dekket arrangementet bredt med egen
journalist og fotograf ute på banen. Store jollearrangement er god reklame for
foreningen og synliggjør oss for resten av seilernorge.
Regattagruppa Optimist
Regattagruppa har i 2011 vært en liten eksklusiv gruppe, men til tross for dette hatt
fantastiske resultat. Vi startet med fire seilere på våren, Kornelia Haddal Sivertsård, Emil
Asklaksrud, Vår Osborg og Henrik Andersen. Kun Vår står igjen etter endt sesong, da de
tre andre faller for aldersgrensen på maks 15 år. Dessverre la både Emil og Kornelia
Optimistseilingen på hylla etter vårsesongen og Bård sluttet som trener i slutten av juni.
Dette ga utfordringer på treningsmiljø og begge våre gjenværende seilere, Vår og Henrik
måtte søke treningssamarbeid med andre klubber i OAS.
Under Stor NM som i 2011 foregikk i Moss, gikk det skikkelig bra for Vår som seilte inn til
sin første NM medalje da hun plasserte seg på sølvplass. I gutteklassen var det bare
Henrik som deltok og han endte på 6. plass.
Alle 4 seilerne i regattagruppa har deltatt i Norges Cup, sammenlagt vant Henrik Norges
Cupen for Optimist, Vår endte på 8. plass, Kornelia nr. 79 og Emil 101 av i alt 121 seilere
som deltok.
Av regattagruppas fire seilere ble Vår tatt ut til å delta i EM og Henrik til VM!
Vår Osborg, deltok i EM som foregikk i Tavira, Portugal. Vår var ikke helt fornøyd med
egne resultater, men imponerte med en 4 plass i en av seilasene og hadde også andre
gode enkeltplasseringer i løpet av mesterskapet. Til slutt endte Vår på en 43. plass av
totalt 95 jenter.
Henrik Andersen deltok i VM som foregikk på New Zealand i forbindelse med jul og
nyttår, der endte han på en 130 plass av totalt 210 seilere. Henrik oppnådde en 3. plass
og en 15. plass som beste enkeltplasseringer, men var ikke fornøyd med
sammenlagtplasseringen sin da han hadde som mål å komme inn bland de 100 beste.
Nesodden seilforenings vimpel henger i alle fall igjen i klubbhuset til seilklubben i Napier.
Fordi det har vært så få seilere i regattagruppa har det ikke vært seilt treningsregattaer
på Steilene i sesongen 2011.
Optimist viderekommende
Gruppa har bestått i 2. års seilerne våre. Totalt 9 seilere har vært med i treningsgruppa
som har trent på Steilene torsdager. Oppmøte på treningene har vært veldig gode og det
har vært bra fremgang for flere av seilerne. Gledelig at flere av seilerne deltok under
Askeroptimisten og Pinseleiren i Tønsberg og med dette debuterte på regattabanen. Da
det kun er mulig å leie jolle de to første årene man seiler i foreningen har flere av
seilerne gått til innkjøp av egen jolle – noe som av erfaring inspirerer til ytterligere
innsats. Det er så vidt stort sprik i seilkunnskapene og boathandling at trenerne vurderer
å splitte gruppa for 2012, la de fleste komme opp ett hakk til regattagruppa og få enda
større utfordringer ombord i båten.
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Optimist nybegynnere
Etter at seilforeningen satte ned rekrutteringsprosjektet høsten 2010 ble det vedtatt å
doble antall nybegynnerkurs fra ett til to. Dette resulterte i at vi hadde totalt 21 seilere
på nybegynnerkurs under seilsesongen 2011. Det var kun et par som falt av i løpet av
seilsesongen så vi håper at det blir en stor gruppe for viderekommende seilere på
Steilene i 2012.
E-jolle
Foreningen har hatt tre aktive e-jolleseilere, Henrik Bucher, Henning Ødeby Karlsen og
Magnus Andersen har i 2011 trent i Drøbakssund Seilforening. Også i denne klassen har
vi vært små, men bitt godt fra oss på resultatlistene i inn og utland.
Under Stor-NM ble Magnus Norgesmester! Henrik B. endte på 19. plass og Henning som
førsteårs E-jolleseiler ble 31.
I alt 74 seilere deltok i Norgescupen, 2011. Også her stakk Magnus av med seieren
overall. Henrik B. endte på en flott 10. plass, Henning ble nummer 57 og Henrik
(Andersen) 61.
Under uttaket til årets mesterskap kvalifiserte Henrik B. til jr. EM og Magnus til VM.
Henrik deltok for første gang i et internasjonalt mesterskap under junior EM i
Travermünde. Mesterskapet inngikk i det tradisjonelle Travermünde Woche som innehar
regattaer for veldig mange klasser. Det ble et spesielt EM for de norske som fikk de
sjokkerende nyhetene om terrorhandlingene hjemme servert over tyske media. Henrik
fikk en tøff start på mesterskapet, men hadde opptur på slutten med seire i
enkeltseilaser i sølvfeltet. Totalt endte Henrik på 70. plass av 91 seilere.
Magnus seilte VM i E-jolle på Comosjøen. Mesterskapet ble en stor opptur for Magnus
som ledet hele VM når det gjensto to dager med seiling og gullfinaler. Etter endt
mesterskap sto han igjen med bronsemedalje rundt halsen! Det deltok 94 seilere under
VM.
Laser
I sesongen 2011 har vi hatt to Laserseilere, Marius Næss (Standard) og Eirik Gramnæs
(Radial). Eirik har hatt en sesong med meget god fremgang på regattabanen og har fått
betalt for mye trening gjennom blant annet seillinja på NTG.
Eirik seilte godt under Stor-NM og endte på en fin 8. plass, mens Marius hadde
gjesteopptreden i Radial-klassen og endte på 13. plass av i alt 21 deltagere.
Laser Standard har eget NM og her stilte både Marius og Eirik til start, denne gangen
Eirik som gjesteseiler. Eirik endte på 11. plass og Marius på 12. plass i et felt på 17
seilere.
I Norges Cupen for Laser Radial er Eirik ranket nr. 8 av 24 og Marius endte på en flott 2.
plass i NC for Laser Standard hvor det deltok i alt 16 seilere.
Eirik deltok i Laser Radial både i VM og EM. Begge mesterskap foregikk i La Rochelle,
Frankrike under VM ble han 123 av 229 mens han endte på 151 av 271 under EM. Marius
har deltatt i U21 VM i Laser Standard også det i La Rochelle og han endte på 114. plass
av 147 deltagere.
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Annen deltagelse
Alle våre mest erfarne jolleseilere har deltatt på andre internasjonale regattaer og gjort
god reklame for klubben sin.
Også tidligere jolleseilere har gjennom seilsesongen vist god innsats på regattabanen og
spesielt bør nevnes Stain Tuv’s 4. plass under NM for Melges, her ble forøvrig den andre
båten fra Nesodden med Magnus Andersen som skipper nummer 17. Trym Osborg har
hatt en aktiv seilsesong ombord diverse større båter, han har blant annet deltatt i
Sandhamn Raceweek, Gotland rundt og Cowes Week. Størst prestasjon og opplevelse
hadde nok likevel Trym på tampen av sesongen hvor han var mannskap og ble nummer
2 i seilasen Sydney-Hobart.
Seilcamp
I månedskiftet juni/juli avholdt vi SeilCamp for Optimistseilerne våre på Steilene. Det
deltok 14 seilere på samlingen som gikk over fire dager. Dette var en nyvinning som ble
godt mottatt og mange gode tilbakemeldinger fører til at vi vil gjøre ytterligere
forbedringer å arrangere dette igjen sommer 2012.
Sommeravslutning
Torsdag 30. juni avholdt vi sommeravslutning for alle jolleseilere på Steilene. Dette var
morsomt og de fleste av våre 39 jolleseilere møtte frem og mottok fortjent diplom og
klubbgenser sponset av Fokus Bank ved Fokusstiftelsen. Det ble foruten grillfest avholdt
foreldreregatta med stort engasjement fra både juniorer og foreldre. Morsomt å se så
mange foreldre og barn ha det gøy!
Sesongavslutning
Det har etter hvert blitt en tradisjon for jollegruppa å leie klubbhuset til Fagerstrand IF
for å markere, kaste glans over og hylle jolleseilerne. Premiering for deltagelse til alle er
en selvfølge.
Sølvjolla
Denne ble tildelt Oda Bates for 2011, i juryens innstilling står det at Oda får prisen for
god fremgang i sin seiling og for god treningsinnsats. Oda har med dette utvist stor
treningsiver og i tillegg vært en omgjengelig jente å ha i miljøet.
Kristian Iversens Minnetrofe
Trofeet har ikke vært delt ut på seks år, men etter Magnus Andersens bronse under VM
og gull både i NM og NC ble han tildelt trofeet.
Elitestøtte
Vi har tildelt kr 40 000 i elitestøtte, til seilere som kvalifiserte til dette etter gjeldende
regler.
Trenere
Trenere i 2011 har vært:
Bård Birkeland (regatta Optimist, sluttet etter NM),
Maren Clausen og Magnus Andersen (Viderekommende Optimist)
Magnus Andersen, Eirik Gramnæs, Henrik Bucher, Kornelia Haddal Sivertsgård, Marius
Næss og Rune Sletten (nybegynner Optimist)
Magnus Andersen (vintertrening).
Jollegruppa ønsker å spesielt takke Bård Birkeland for langt og veldig godt samarbeid
over mange år. Vårt trofaste forhold har ført mange av våre unge jolleseilere langt opp
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på resultatlistene både nasjonalt og internasjonalt. Bård valgte å flytte fra Drøbak til
barndomsbyen Bergen sommeren 2011. Tilgang til gode trenere er ingen selvfølge, men
veldig viktig for jollegruppa. Det er derfor et prioritert arbeid å sørge for nok gode
trenere til våre jolleseilere.
Bruktmarked
I forbindelse med vårdugnaden ble det avholdt bruktmarked, noe vi bør sørge for at blir
en tradisjon.
Åpen dag på Steilene
10. april hadde vi åpen dag slik at interesserte jolleseilere med foreldre kunne komme ut
på Steilene for å se på Optimistene og få generell informasjon om vår aktivitet. Selv om
vi hadde en varm april kom nok dette arrangementet for tidlig på sesongen så
oppslutningen var ikke så alt for stor.
Båt i basseng
For å forberede årets nybegynnere avholdt vi trening i bassenget på Alværn 28. april,
dette er helt klart noe som er bra og som vi vil gjennomføre også i 2012.
Kickoff
For å kunne samle alle nybegynnere og viderekommende seilere tidlig i sesongen avholdt
vi kickoff på Steilene 1. mai. Her fikk alle som leier utdelt sin faste leiejolle og mye
verdifull informasjon om treningen som de skulle begynne på.
Båter og utstyr
Jollegruppa har hatt dugnad både vår og høst. I tillegg har det vært egen dugnad hvor
det har blitt bygget jollestativer etter mal fra Rune Sletten. Spesielt takk til Adrain Bates,
som har stått i front og sørget for at foreningsjollene er overhalt, merket og tatt ut/inn i
fabrikken. Følgebåtene er overhalt og sjøsatt/ilandsatt, ny motor er kjøpt inn til den lille
Valianten. Ellers har den ene gule Pioneren fått ny kraftblokk til glede for
bøyebåtmannskapet, den andre Pioneren blir oppgradert i 2012. Før sesongen ble det
kjøpt inn tre nye Optimister som mange har hatt stor glede av. Etter søknad ble vi tildelt
100 000 fra Sparebankstiftlesen og pengene ble brukt til ytterligere kjøp av syv nye
Optimister som venter på å bli pakket ut og tatt i bruk.
Høstdugnaden ble avholdt som en del av den store dugnaden for hus, jolle og havn.

Havn
Havneutvalget har
Kjell Nygaard
Rune Sletten
Trond Wetlesen
Tore Kristiansen
Carl Andre Rønning

i 2011 bestått av:
leder
vedlikehold og dugnadsansvarlig
medlem
medlem
båtansvarlig

Seilhavna på Steilene ble anlagt i 1986 og passerte dermed sine første 25 år i 2011. Hele
tiden har havna blitt vedlikeholdt på dugnad.
Havna ligger utsatt til for vær, vind og trafikksjø og har mange besøkende gjester.
Båtene blir større og større og sist vinter var det betydelig isgang. Årlige reparasjoner og
utskiftinger er derfor helt nødvendig i ganske betydelig grad. Dette gjør vi selv. Egen
ekspertise er bygget opp gjennom årene og egne hjelpemidler anskaffet slik at ekstern
hjelp spares.
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Da anleggsperioden ble avsluttet på 90-tallet ble dugnadsvirksomheten gjennom vinteren
nedlagt. I tillegg ble det til at havn, jolle og klubbhus arrangerte egne dugnader hver for
seg. Dette er man i ferd med å reversere. Når gruppene har dugnad samtidig tjener man
på samhandling og sosial tilhørighet. Derved bygges seilforening. I 2011 har denne
samhandlingen tatt seg opp, spesielt mellom havn og jolle.
Dugnadsaktiviteter på vinterstid har så smått kommet i gang igjen og en spennende
utvikling i fabrikken er i ferd med å ta form. Sommersesongen ble gjennomført med
havnevakt hver helg i hele sesongen. Vi har registrert 740 gjestedøgn og en inntekt på kr
133.600,-. Riktignok er dette noe lavere enn budsjett og mye dårlig vær må være en
vesentlig årsak til avviket.
Nesodden Seilforenings dugnad på Steilene året 2011
Dato
30/4
1/5
7/5
8/5
22/10
Registrerte
28
17
17
17
41
deltakere
Timeverk

23/10

12/11

10/12

Sum

15

7

6

148
740

Noen hovedpunkter fra 2011:
 Isen flyttet flytemoloen og nødvendiggjorde buksering av moringer. Med egen
dykker og badeflåte med «moon pool» gjorde vi jobben selv, og sparte de 25 000
kroner innleid hjelp ville kostet.
 Skadet utrigger ble reparert. Dette sparte ca. 15 000 i forhold til kondemnering og
kjøp av ny utrigger.
 Fem strekkmetallutriggere ble i 2010 reparert med «repsett» fra Ørsta.
Reparasjonen har vist seg å holde mål, og utriggernes levetid er forlenget med 10
år tror vi. Nyinvestering på hundre tusen er dermed utsatt.
 Huset avholdt utvendig maledugnad vår og høst. Noe arbeid gjenstår.
 Badeflåten løsnet og forsvant på vårparten. Tegning er laget og ny flåte står på
planen for 2012.
 Nordre jollerampe ble tatt av ekstremt høyvann og er liksom badeflåten gått tapt.
Ny rampe må lages til våren.
 Bobleanlegget i havna er oppgradert for å tåle lavere temperaturer. Det er
selvsagt årsaken til at vinteren uteblir.
 Tabellen viser dugnad 12/11 og 10/12. Dette er oppstart på en ny runde med
dugnad på Steilene hver andre lørdag i hver måned i vintersesongen. Det første
man startet på var trapp opp til mesaningulvet i fabrikken. Trappen er tegnet av
foreningens arkitekt og tømrermester Per Søderlund og på siste dugnad i 2011 er
vangene og de 7 første inntrinnene på plass. Kravet til romprogram er
imøtekommet. Det innebærer at 22 joller skal kunne lagres i stativer innendørs i
vintersesongen og at tre RIBer likeledes skal ha plass rett inn for ytterdøra.
Den største jobben og kanskje utfordring er å få gjennomført den planlagte mudringen.
Dette er en oppgave vi ikke kan utføre på egenhånd. Vi er avhengig av entreprenør med
egnet utstyr.
Vi er ualminnelig heldige som har en så stor av dugnadsånd bevart.
Styret vil rette en stor takk til alle som har bidratt til at vi alle har glede av en trygg,
funksjonell og pålitelig havn.
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Tur og Hav
Tur og Hav utvalget har i 2011 bestått av:
Øyvind Degnes, leder
Henno Grennes
Marit Sletten
Tormod Pettersen
Svein Søderlund
Stein Tuv
Colin Bevan
Tur og Hav utvalget har hatt 4 møter i løpet av året i tillegg til arrangementsmøter etc.
Aktiviteter
Seillaget Tango
Seilforeningen har kjøpt seg inn i Båtlaget med to andeler. Det har vært deltakelse fra
seilforeningen gjennom hele året, men ingen ”faste”.
Temakvelder
Det ble gjennomført 2 temakvelder i 2011.
Temakveld 1 var et foredrag med Børge Ousland der han fortalte fra sine turer. For en
mann! Her gikk vi bredt ut og inviterte Nesodden befolkning. Vi leide teatersalen på
Innvik og arrangementet var vellykket.
Temakveld 2 var et foredrag fra Christen With om trimming av seil. Det ikke Christen vet
om seil finnes vel knapt. Vi lærte litt av dette og var godt fornøyde. Foredraget var for
foreningens medlemmer og oppmøtet var godt. Utvalget ser disse temakveldene som
fine arrangementer som bidrar til å binde klubben sammen samt bidra til å holde
seilinteressen i live gjennom en lang vinter.
Voksenkurs
Det er arrangert 2 voksenkurs for damer i år. Rune Wallner og Svein Søderlund stilte
velvillige sine Bavaria 37 til disposisjon for kursledere Bente Søderlund og Line Katrine
Rødseth. Med utgangspunkt i Fagerstrand ble dette meget vellykket. Totalt 20
seilerdamer var med.
Steilene Rundt 2011
Øyvind Degnes var regattasjef. Regattaen har kommet opp på et godt høyt nivå og man
må stå på for å hevde seg. Debrifingen i klubbhuset etter at seil og båter er pakket lager
en fin sosial ramme og det er plass til mange flere seilere. Vi vil oppfordre alle
seilforeningens medlemmer til å delta.
15 seilaser gjennomført i farvannet rundt Steilene. Mye seilas i lite vind, lite seilas i mye
vind. Men til slutt står det igjen en vinner og i år ble det Time Out med skipper Michael
Kristiansen. Gratulerer Michael! De vant med 32 poeng. Deretter er det hele 2 poeng ned
til Wasabi/Henning Føsker på 2. plass og deretter er det 0,5 poeng til Tango/Iver Iversen
på 3 plass som igjen er hele 0,25 poeng foran Red Dingo/Øyvind Degnes på 4 plass. her
var det usedvanlig tett. 13 båter påmeldt totalt. Samme antall som 2010.
Reduksjonen i antall påmeldte båter vil være en utfordring for den neste regattasjefen.

12

North Sails Nesodden Høstcup 2011
Arrangert for 49. gang i 2011. Regattasjef Øyvind Degnes. Stabilt eller litt nedgang i
antall påmeldte, mye på grunn av 11 meterne avgitt til Mesternes Mester. Lite vind i år,
men banesjef Kjell Nygaard klarte å få dem av gårde. Begge dager. Både på distanse og
bane. Lørdag var det ikke baneseilaser. Mye armer og bein da avkortning ble
gjennomført og ”alle” båter ankom mållinje samtidig, for spinnaker. Hyggelig seilerfest
som vanlig, men ganske dårlig fremmøte. Bør dette endres?
Arrangementet vil dessuten bli husket for at strømmen gikk, aggregater ble fraktet med
båt og helikopter og generelt mye armer og bein relatert til dette.
For resultater se hjemmeside.
Knerten Open 2011
De siste års isproblematikk samt generelt noe dårlig deltakelse har medført at dette
arrangmentet ikke er med i 2011.
Nesodden mesterskap i LYS.
Nyvinning i 2011. Målet var å invitere seilere fra de andre havnene på Nesodden til en
regatta på Steilene. Regattasjef Stein Ødegård laget topp arrangement. 2 seilaser på
faste merker i løpet av en dag. Bajazzo med Søder som skipper ble klubbmester. Også
her få båter med, men arrangementet er nytt og noe manglende markedsføring får ta
deler av skylda.
Hummerseilas
Arrangeres i oktober i forbindelse med Fullmåne. 3 båter med mannskap var med.
Fantastisk høstseilas og fantastiske måltider På Koster, (Ekenes) og Engelsviken.
Regattabåt Wasabi la opp et løp som til fulle viser seilingens fantastiske muligheter. Fra
hårete regattaseiling til bedagelig turseilas.
Terminfestede kjølbåtregattaer
HH Skagen Race
Tøff regatta med mye vind og krapp sjø
Skagen Race bød på gode vindforhold i år. Deltagere fra Nesodden
XANADU
X-332
Bris
First 31.7
Wasabi
First 35
Tango
Mumm36
Færder’n
Kanskje en av de raskeste noensinne. Spinnakere både ned og opp.
Totalt 20 båter fra Nesodden.
Watski Twostar
4(6) båter fra Nesodden med i årets utgave. Igjen friske forhold, men ikke verre enn at
alle var enige om at det hadde vært en fin seilas. Red Dingo ble med i kystseilasen, og
det var også fine saker.
De som var med:
Trigger
Terje Nygaard, Ole Marius Næss Nygaard
Bris
Henno Grennes, Tonje Werner
Morild
Olav Mork Bjørnås, Børre Søraas Sæther
Red Dingo
Øyvind Degnes, Line Katrin Rødseth
Direktebooking:
Bjørn Forslund
First we take:
Rune Werner
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Hollenderseilasen
Lite vind i starten og mer underveis. Flott vær fantastisk regatta.
Antall Båter: 9
Båtlaget
Hatt en jevn og god sesong med mange regattaer. Økonomien er god, men de skulle
gjerne hatt en større mannskapsbank. Nye seil blir kjøpt inn til 2012 sesongen.
Deltakelse på Norsteam og Fram
Trym Osborg har seilt på Norsteam i 2011 sesongen. Stian Tuv har seilt på Fram.
Konklusjon
Tur og Hav utvalget er godt fornøyd med sesongen 2011. Men; det er nedgang i antall
båter som deltar i regattaene og det er derfor en utfordring Tur og Hav må ta fatt i
sammen med resten av foreningen. Nedgangen er generell i seilsporten.

Klubbhus
Klubbhusutvalget har i 2011 bestått av:
Eva Korneliussen, leder
Svein Søderlund
Det er ikke mottatt rapport fra klubbhusutvalget. Beretning for 2011 gis på årsmøtet.
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