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Visjon, mål og prioriteringer
Nesodden Seilforening skal drive seilidrett og fremme sjøsport og friluftsliv i sunne
former. I Nesodden Seilforening skal det være plass til alle seilere uansett nivå.
Styret har følgende hovedmålsettinger for perioden:


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 til 430 i 2012 og 460 i 2013.



Seiling er foreningens hovedfokus. Styret skal arbeide for å øke seilaktiviteten med
flere egne medlemmer på våre arrangementer.



Styret vil søke å profilere seilforeningen sterkere lokalt på Nesodden.



Styret vil prioritere styrking av det interne samholdet og dugnadsånden i foreningen
og arbeide for å arrangere flere temakvelder / klubbseminarer.



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.



Styret ønsker at Steilene skal være et naturlig samlingssted for seilforeningens jollesamt Tur & Hav aktiviteter og vil prioritere at klubbanlegget er tilgjengelig for
foreningens egne seilaktiviteter.



Styret vil arbeide for økt fokus på vedlikehold og stimulere til at flere medlemmer
gjør en dugnadsinnsats.



Styret har som målsetting å opprettholde seilforeningens økonomiske handlefrihet.
Dette mener styret best ivaretas gjennom inntekter fra havn, kiosk,
medlemskontingent, arrangementer og sponsorinntekter med et kontinuerlig
bemannet klubbhus i sommersesongen samt god bemanning i helger av havn og
klubbhus.

Ledelse og administrasjon
Rekruttering
På bakgrunn av det synkende medlemstallet de siste årene, ble det på
utviklingsseminaret i 2010 nedsatt en prosjektgruppe med mandat å utarbeide forslag til
rekrutteringstiltak. Formålet er å få flere aktive medlemmer på alle nivåer i Nesodden
Seilforening. Styret vil fortsatt arbeide aktivt for å støtte opp om de 4 kategorier tiltak
som er foreslått:
1.
2.
3.
4.

Bedre kjennskapen til foreningen lokalt på Nesodden
Arbeide for i større grad å beholde eksisterende medlemmer
Økt rekruttering av nye juniorseilere
Økt rekruttering av nye voksne medlemmer
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Styret, utvalg og tillitsvalgte
Styret vil avholde seminar for tillitsvalgte og invitere til å fremme klubbutviklingen. Det
er et mål å ha aktive og dugnadsvillige medlemmer og tillitsvalgte, samt kompetanse
som ivaretar klubbens og kretsens behov for dommere, regattasjefer og mannskap,
trenere og ledere.
Styrehåndbok
Styret arbeider kontinuerlig med den elektroniske styrehåndboken og vurderer løpende
behov for justeringer av de ansvarsområder og oppgaver som tildeles hvert utvalg.
Dokumentregister
Det elektroniske lagringssystemet som er etablert på Google Documents vil i økende grad
bli benyttet.
Medlemsregister
Styret vil forsøke å bedre kvaliteten på medlemsopplysninger for å sikre en effektiv og
rask kommunikasjon med medlemmene.

Informasjon og kommunikasjon
Kommunikasjon med medlemmer og omverden er viktig for å ivareta Nesodden
seilforenings målsetting om å drive seilidrett og fremme sjøsport og friluftsliv i sunne
former.
Ved å ha et aktivt forhold til kommunikasjon som virkemiddel vil vi:







Skape bedre dialog og kontakt med medlemmene
Opprettholde kontakten og videreutvikle samarbeidet med kommunen
Vise fram Steilene og aktivitetene klubben har å tilby til lokalbefolkningen på
Nesodden, ved å bruke lokalmedia og andre publikasjoner aktivt
Vise fram klubben som en attraktiv regattaarrangør, ved å bruke seilingsrelevante
nettsteder og publikasjoner
Ivareta god service til seilere, regattadeltagere og gjester i havna
Ivareta kontakt med seilforeninger, kretser og seilforbund

Informasjon og kommunikasjon skjer i dag via hjemmeside, nyhetsbrev og e-post. På
foreningens nettsider vil utvalgene publisere relevant informasjon og prøve å stimulere til
toveiskommunikasjon med medlemmene. En vil søke å videreutvikle informasjonsflyten
ved å se på bruk av sosiale medier, som for eksempel Facebook og YouTube.

Jolle
Mål for sesongen 2012 er å rekruttere flere unge til Oslofjordens hyggeligste
seil- og treningsmiljø og beholde flest mulig lengst mulig i dette miljøet.
For 2012-2013 ønsker vi større fokus på hvordan vi kan få med oss flere av
nybegynnerne videre. Seilere og trenere/foreldre må ta et felles ansvar for så vel
sportslig som sosial utvikling. De erfarne jolleforeldrene må dele sin kunnskap med de
som er nye jolleforeldre.

3

For å beholde flest mulig lengst mulig er det viktig at seilerne i Nesodden Seilforening
skal kunne bli så gode som de selv ønsker / fortsette å seile på det nivå som gir hver
enkelt seilglede. Vi må ha et inkluderende miljø og søke å ha arrangementer på tvers av
treningsgruppene som skaper gode og hyggelige møteplasser for foreldre og
jolleseilerne. De eldste jolleseilerne skal være gode forbilder for de som kommer etter,
dette oppnår vi ved at disse er trener for de yngste seilerne.
For å oppnå målene vil vi ha fokus på følgende områder:








Best mulig tilrettelagt treningsopplegg iht. ferdigheter og målsettinger for seilere i
alle jolleklasser
Trenerutvikling
Godt sosialt miljø, også på tvers av alder.
Aktiv foreldregruppe/fordelte ansvarsområder. Motto er:” Alle kan gjøre litt, men
ingen kan gjøre alt”
Godt vedlikehold av følgebåter og jevnlig vedlikehold og utskifting av
utleieoptimister, utleiejollene bør ikke være eldre enn 4-5 år for ikke å belaste oss
med altfor mye arbeid.
Sette opp årsplan og dagsplaner for treningene.
Utarbeide perspektivplan (dvs. treårsplan for nybegynnere)

Høsten 2010 har et rekrutteringsutvalg jobbet med ulike forslag til tiltak for å rekruttere
flere til seilforeningens aktiviteter. Rapporten fra utvalget ble behandlet i styret og noen
av de foreslåtte aktivitetene er lagt inn i denne handlingsplanen. De foreslåtte aktiviteter
følges opp av jolleutvalget.
Aktivitetsoversikt
Følgende aktiviteter er planlagt for 2012




















Vintertrening, basistrening og svømming januar- april
Livredderkurs for trenere og foreldre i januar
Arrangør1/dommer 1 kurs for voksne medlemmer februar/mars
Trenerstøtte til regattaseilere som ikke har tilbud på Steilene
Arrangere E-jollesamling på Steilene 14-15 april
Oppstart ukentlig trening for E-joller medio april
Trening på vannet for viderekommende og nybegynnere ukentlig fra første uken i
mai
Oppstart brettgruppe våren 2012
Vårcup, ukentlig fra første uken i mai
Dugnad på Steilene april
Invitere til og arrangere Åpen dag på Steilene
Egen kveld med bassengtrening for årets nybegynnere, Alværn
Egen kveld med bassengtrening for viderekommende seilere, Alværn
Oppstart for nybegynnere på Steilene, 1 mai?
Felles jollefest på Steilene som markering av at vårsesongen er over, torsdag 21.
juni
SeilCamp Steilene arrangeres to uker på steilene i løpet av skoleferien, to
uavhengige uker, en i begynnelsen og en i slutten av ferien
Trening på høstsesongen med tilsvarende treningsdager/ program fra uke 34 fram
til høstferien.
Klubbmesterskap for joller en kveld i uka fra uke 34-39
Arrangere KM for Joller 18-19 august
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Dugnad Steilene oktober
Sesongavslutning med premiefest i slutten av oktober
Vintertrening oppstart i november

Vi ønsker å videreutvikle fjorårets suksess, SeilCamp, for Nesoddens yngste seilere i
skoleferien. Hensikten er først og fremst å få mye sammenhengende seiltid for de yngste
/ minst erfarne seilerne og bidra til å bedre miljøet blant både seilere og foreldre.
Vi ønsker også i år og arrangere nybegynnerkurs to dager pr uke. Ved kurs to dager pr
uke er det lettere for barn som har andre aktiviteter å finne en dag som passer. Den
største utfordringen er å skaffe et godt og stabilt korps med trenere, men pt har vi en
god pool av trenere som i hovedsak består av våre jolleseilere som har gått trener 1
kurs.
I tillegg vil det øke bruken av foreningens joller og følgebåter, noe som stiller større krav
til kontinuerlig vedlikehold og utskifting av utstyr.
Vi ønsker å være et naturlig sted for treningssamlingene til klasseklubbene og andre
treningsgrupper, og ønsker å ha markedsføre Steilene Seilsenter for dette som formål.
Regattarrangører
Hvert år sliter vi på de samme medlemmene for å arrangere regattaer på Steilene. For å
få med flere voksene medlemmer vil vi i år sette opp arrangør1/dommer1 kurs for å få
med flere voksne til å arrangere KM og Høstcup. Det er også et mål å få flere
medlemmer til å gå videre på trinn 2 og 3 for dommere og arrangører.
Vintertrening
Det arrangeres basistrening i gymsalen samt svømmetrening i bassenget på Alværn
fredager fra november og frem til påske.
Trening på vannet
For nybegynnerkurset (årets seilere) er den viktigste målsettingen at barna skal trives i
miljøet/gruppa, og at de mot slutten av kurset kan være i stand til å seile / styre en
optimist på egenhånd i rolige vindforhold.
For viderekommende seilere (andre-års seilere)skal treningen ta utgangspunkt i de
målsettinger seilerne har satt seg og hvilket nivå de befinner seg på.
Regattagruppa for Optimist består i seilere som går på kurs for tredjeåret, disse skal
utfordres til å begynne regattatrening gjennom klubbregattaer på Steilene en kveld i uka
i tillegg til en kveld med egen trener.
Det er viktig å flytte seilerne mellom grupper når det viser seg at en seiler er klar for
flere utfordringer enn det finnes i den gruppa han/hun seiler i, eller det viser seg
motsatt, at for høyt nivå i en gruppe bidrar til at seileren ikke trives og får lite utbytte av
treningen.
Trenerne har ansvar for å kommunisere seg imellom og med seiler / foreldre slik at dette
blir tilpasset best mulig.
Det er et mål at seilere fra andre året deltar på pinsesamlingen i Tønsberg, dette er
veldig morsomt for hele familien og skaper godt miljø innad i jollegruppa i tillegg til at
jolleseilerne kan skaffe seg seilervenner utenfor klubben.
Vi har følgende trenere for 2012
Magnus Andersen, Maren Clausen, Rune Sletten, Eirik Gramnæs, Henrik Bucher og
Kornelia Haddal Sivertsård..
Det vil bli utdannet flere trenere for å dekke opp økt behov, samtidig som foreningen har
flere medlemmer med trenerkurs som stiller opp ved behov. Dette er ett av de viktigste
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områdene vi har å jobbe med for å sikre kontinuitet for trening på Steilene. Vi ønsker
også at flere foreldre engasjerer seg på trenersiden.
E-Jollemiljø på Steilene
Vi har i 2012 tre E-jolleseilere og Magnus har tatt oppgaven med å trene disse på
Steilene. Treningen er åpen for seilere fra andre klubber. Vi håper og tror dette vil være
bra da de yngre seilerne har forbilder og ser at det finnes mulighet til å seile jolle etter at
de er vokst ut av Optimisten.
Brettmiljø på Steilene
Vi har et håp om å få til en brettgruppe på Steilene fra 2012, dette krever innsats fra
foreldre med barn som viser interesse for brettseiling. Kontakt er opprettet med en
gruppe foreldre og det er håp om å få til dette.
Dugnadsånd/kostnader
Vi ønsker å holde kostnadene på et lavt nivå som mulig. Dette fordrer at seilforeningen
kan stille med gode foreningsjoller- og brett for nybegynnere. På jollesiden ønsker vi å
tilby de som ønsker det å leie jolle inntil de to første årene de trener på Steilene.
Tilsvarende ønsker vi å stimulere ungdom til å seile brett ved at de kan leie utstyr av
foreningen på nybegynnerkurs.
Videre er vi helt avhengig av at foreldre stiller på dugnader for å bidra til at kostnadene
holdes nede. Det være seg som badevakter i bassenget, ombord i sikkerhetsbåter under
trening, hjelp på SeilCamp om sommeren og ikke minst bidrag på dugnaden på våren og
høsten. Organiseringen av jollegruppas aktiviteter foregår i all hovedsak i trenerutvalget
og jolleutvalget, alle trenere inngår i trenerutvalget og foreldre bidrar i jolleutvalget.
Begge utvalg ledes av leder for jollegruppa.

Havn
I budsjettmodellen er det løpende vedlikehold for de nærmeste 20 år beskrevet og priset.
Denne beskrivelsen er en naturlig del av vår rullerende handlingsplan.
Det vil alltid oppstå uforutsette store og små ting som også må utbedres.
For denne perioden er de store jobbene:





Utbedring og forsterking av rausmolo, molohode og trebrygge
Opprensking og større dyptgående
Bygge ny badeflåte
Bygge ny jollerampe nord

De mindre jobbene er:








Fullføre fornyelse av elektrisk anlegg inkludert flere strømuttak på bryggene
Innarbeide vedlikeholdsrutiner for tilbringerbåtene
Fornye brannvannstilførsel på bryggene
Fullføre bytte av trefender på bølgebryter og brygge C
Fullføre boder i fabrikkbygning
Bygge trapp, seilloft og flere boder i fabrikk
Oppmerking og oppfølging av avfallsplan
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I tillegg er det en målsetting å følge opp at alle med eierskap som spesifisert i havneboka
utfører sine oppgaver og tilbakerapporterer dette.
Havneutvalget ønsker alle et godt dugnadsår!

Tur & Hav
Tur og Hav utvalget vil arbeide videre med å holde oppe kvaliteten på eksisterende
aktiviteter slik at det skal være hyggelig på land og utfordrende på regattabanen.
Tur og Hav mener det er fremdeles viktig å samle alle klubbens seilere i et felles miljø og
vil arbeide videre i samarbeid med jolleutvalget for å utvikle aktiviteter som binder
sammen miljøene i klubben.
Tur og Hav vil bidra til at Båtlagets tilbud blir bedre kjent blant alle medlemmer.
Vi vil fortsette med temakvelder på vinter/vår og alle ideer til temaer eller
foredragsholdere er velkommen fra alle medlemmer.
For 2012 sesongen er det planlagt gjennomført følgende aktiviteter:










Temakvelder
Steilene Rundt
Steilene Tredagers
Nesodden Høstcup, 50. gang
Seilkurs for damer
Jobbe for økt deltakelse på Tango fra foreningens medlemmer
Nesodden mesterskap i LYS
Hummerseilas
Dommer 1, arrangør 1 kurs sammen med junior.

Ellers vil vi jobbe for at så mange som mulig av Nesoddens seilere deltar i eksterne
regattaer.

Klubbhus
Klubbhusutvalg
Klubbhusutvalget skal videreføres som et aktivt og spesialisert utvalg, med konkrete
oppgaver fordelt til utvalgsmedlemmene. Dette bør bestå av, i tillegg til
klubbhusansvarlig, utvalgsmedlemmer som har ansvar for:
Teknisk drift og vedlikehold
-utarbeidelse av vedlikeholdsplan, periodisk vedlikehold, organisering av dugnad/vask
etc.
Vertskap og utleie
-administrere og ”selge” vertskapsordningen, koordinere vertskap/utleie/arrangementer
Utsmykning og inventar
-ansvarlig for å ivareta helheten i utsmykning, ombygging og inventar.
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Kiosk
-administrere kiosken, varesortiment, innkjøp og prising
Teknisk drift og vedlikehold
Hovedmålsetting for 2012 er å ferdigstille utvendig vedlikehold / malearbeider samt
fullføre teknisk utrustning av vertskapsleilighet. Det søkes etablert et funksjonelt
lagerrom på loftet med hylleplass for utvalgene.
Vertskap
Det er en målsetting å ha kontinuerlig bemannet klubbhus i sommersesongen og for
øvrig i alle helger fra 1. mai til 1. oktober i den hensikt å opprettholde en stabil og god
inntekt fra kiosk og havn, ha et godt servicetilbud til medlemmer og allmennheten samt
etablere en sterkere tilhørighet og rekruttering til seilforeningen.
Utleie
Utleie av klubbhuset søkes opprettholdt på samme nivå med utleie utenfor seilsesongen.
Mellom 1. mai og 1. september prioriteres foreningens egne aktiviteter. Det legges derfor
ikke opp til ekstern utleie i denne perioden, med unntak for arrangementer som er i
samsvar med klubbens eget formål samt på hverdager på dagtid når klubben ikke selv
har behov for lokalene. Det etableres utleieregler med faste priser for medlemmer og
leietakere.
Klubbrom
Prøveordningen med å bruke en del av styrerommet som et uformelt, innendørs
møtested skal evalueres av klubbhusutvalget/styret med formål å komme frem til klare
retningslinjer for bruken av dette rommet.
Kiosk
Det er en målsetting å øke inntjeningen i kiosken. Vareutvalget vurderes kontinuerlig ut i
fra hva som er mest lønnsomt å selge, gir minst svinn og er mest etterspurt. Det
etableres regler for bruk av kioskvarer ved ulike arrangementer.
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