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Forord
Årsrapporten er styrets beretning om driften i Nesodden Seilforening for 2012. Sentralt i
rapporten står regnskapet og regnskapsrapporten. Hvert utvalg rapporterer fra sin drift
og angir sentrale vedtak og aktiviteter gjennom året. Forside: Frisk seilas, Steilene rundt.
Styret 2012 - 2013 har bestått av
Øyvind Degnes, leder
Beate Bevan, nestleder, administrasjon og økonomi
Marit Sletten, Tur og Hav utvalg
Eva Korneliussen, klubbhusutvalg
Alf-Magne Andersen, jolleutvalg
Kjell Nygård, havneutvalg
Rune Wallner, informasjonsutvalg
Styret har hatt 7 styremøter i 2012 - 2013. Styret takker medlemmene for innsatsen
som er utført for klubben i løpet av året. Det har vært et godt styre!

Leder
Styret i Nesodden Seilforening har i perioden arbeidet for å oppfylle de
hovedmålsettinger som ble vedtatt av årsmøtet i 2012 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. 1.1.2013 er målsettingen nådd med et medlemstallet på 433.



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. Det var tenkt et samarbeid
med andre idretter på Nesodden, spesifikt Sjøstjerna mht. livredning, men det er
ikke gjennomført. (Rune / Alf Magne)



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 er det gjort
initiativ til månedlige dugnader gjennom vinteren. Det har vært til dels svært stort
oppmøte på våre dugnader denne sesongen. God markedsføring utfra utvalgene
samt samordning kan være en forkalring.
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.
Flere av våre medlemmer har deltatt på arrangørkurs, vår, sommer ble det avholdt
rener arrangør 1 kurs med godt oppmøte. Alf Magne har i tillegg tatt arrangør 3 kurs
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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.
Flere treningssamlinger er avholdt, bla med støtte fra kretsen.



Styret vil opprette en prosjektgruppe med mandat å vurdere etablering av et tilbud
for brettseilere i klubben i 2012.
Brettgruppe ble etablert, brett kjøpt inn og stor aktivitet registrert i gruppa.



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. Regnskapet for 2012 viser et noe mer
positivt resultat enn budsjettert. Det har vært god dekning i havn og klubbhus i år.

Administrasjon
Pr. 31.12.12 er det registrert 433 (419) medlemmer i Nesodden Seilforening (tall for
2011 i parentes.)
Det totale medlemstallet har tidligere vist en nedgang de siste tidligere, fra 481
medlemmer i 2007 til 464 i 2008, 434 i 2009 og 371 i 2010. I 2011 fikk vi igjen en
økning til 419 medlemmer og i 2012 har vi 433 medlemmer. Målsettingen de 2 siste
årene er nådd. Det er lagt inn ytterligere innsats fra utvalgslederne på oppfølging av
innmeldinger fra deltakere i ulike arrangementer. Det har gitt resultater.
Medlemsregisteret er håndtert av administrasjonsansvarlig ved hjelp av Idrettsforbundets
medlemssystem i Klubben Online/N3Sport.
Posthåndtering er i 2012 ivaretatt av administrasjonsansvarlig.
Regnskapsføring er i 2012 ivaretatt av autorisert regnskapsfører Hanne Engseth.
Rapportutarbeiding ivaretas av administrasjonsansvarlig i samarbeid med vara Inger
Thuv.
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 (Beate)
Regnskapet for 2012 viser et totalt overskudd på kr 15.014, mot budsjettert underskudd
på kr 90.900. Totalresultatet viser et akseptabelt samsvar med budsjett, men det er en
del større avvik i enkeltposter.
Inntekter
I hovedsak ser vi på inntektssiden at salgsinntektene har en betydelig økning i tillegg til
tilskudd/kursinntekter.
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Totale inntekter er kr 8’ høyere enn budsjettert.
Salgsinntektene er på hele 123.’ over budsjett (150.’), mens varekostnaden kun er 50.’
over budsjett. Det totale overskuddet er dermed betydelig økt fra 2011.
Totale havneinntekter er på kr 64’ lavere enn budsjett, og totalt lavere enn 2011.
Havneavgiftene har vært uendret i 2012.
Kursinntekter viser en betydelig bedring både i forhold til budsjett og ikke minst i forhold
til fjoråret. Totalt inntekt var kr. 144.’ mot 82.’ I 2011. Økt engasjement og nye
arrangementer har gitt positivt resultat.
Særdeles velykkede arrangementer i 2012 har bidratt med kr 93’ i startkontingenter. Det
er riktignok noe lavere enn i 2011, men totalt har arrangementene bidratt til en betydelig
økning av salgsinntekter til foreningen i 2012. Høstcupen bidro spesielt til dette.
Kostnader
Totalt er foreningens kostnader i 2012 kr 95’ lavere en budsjettert.
Kostnader til SeilMagasinet er i 2012 kun delvis dekket (22.’ av totalt 65.’) av
sponsorinntekter etter at avtalen med FotoVideo ble avsluttet i 2011.
Det er kun solgt 1 jubileumsbok i 2012.
Strøm er totalt på 45.’ og dermed 10.’ lavere enn budsjettert.
Vedlikeholdskostnader i havna er nærmere kr 50’ lavere enn planlagt.
Utgifter til seiljoller, samt vedlikehold seiljoller er totalt 95.’ mindre enn budsjettert.
Likviditet
Foreningens likviditet er god. Høyrentekontoen har gitt en renteinntekt på
kr 15’.
Disponering
Styret foreslår at resultatet for 2012 tilføres fri egenkapital.

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, vi får
stadig flere som følger oss og vi ser at dette er en rask og enkel måte å spre korte
informative beskjeder på.
Nytt av året er at også Brettgruppa og Tur og Hav (Storbåtgruppa) har etablert seg med
et aktivt fora på Facebook.
I tillegg har vi egne nyhetsbrev, som sendes til alle medlemmer av Nesodden
Seilforening som har meldt seg på vår mail liste (se hjemmesidene for hvordan du kan
melde deg på). Dette er en rask og effektiv måte å spre informasjon ut til medlemmer og
interessenter på og vil bli videreført også i 2013. I 2013 vil vi forsøke å lage et fast
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informasjonsskriv, der vi vil formidle medlemsrettet informasjon slik at det skal bli ennå
enklere for våre medlemmer å få relevant informasjon om små og store hendelser for
Nesodden Seilforening.
Mediedekning rundt våre arrangementer
Alle regatta arrangementene 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.
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 god kanal for medlemsinformasjon.

Klubbhus
Klubbhusutvalget har i 2012 bestått av:
Eva Korneliussen - Leder
Svein Søderlund - Innkjøp
Rune Eilertsen - Teknisk
Vertskap
Det har vært godt bemannet med vertskap i sesongen 2012. Målet var at kiosken skulle
holdes åpen i alle helger gjennom sommerferien. Dekningsgrad er vesentlig bedret fra
sesongen 2011.
Vertskapet gir et vesentlig bidrag til klubbens sosiale liv og åpenhet mot allmennheten –
slik at sesongen 2012 må karakteriseres som tilfredsstillende.
Utleie
Det har i liten grad vært ekstern utleie av klubbhuset. Det har vært mange forespørsler
om utleie, men vi har valgt å si nei til de forespørslene som har vært i helger i
seilsesongen.
Kiosk/driftsartikle
Sortimentet i kiosken er vesentlig forandret denne sesongen, vi har utvidet is sortimentet
med kuleis noe som har vært en stor suksess, og gitt klingende mynt i kassa. Det har
også blitt utprøvd nye menyer med mer eller mindre suksess, innkjøpsrutinene er også
forandret. Svein har forhandlet seg frem til en ny og mye bedre avtale med bla. Diplomis
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og Carl Evensen. Klubbhuskomiteen vil før sesongen 2013 starter evaluere 2012
sesongen.
Teknisk drift/vedlikehold/vask
Rune har hatt oppgaven som vaktmester, han gjør fortløpende vedlikehold på huset.
Takstein er skiftet, fugene i både herre og damegarderoben er utbedret, låser er skiftet
osv. På vår dugnaden ble hus og vinduer vasket. Huset er regelmessig blitt vasket av
Benedicte.
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Jolle og Seilbrett
Jolle- og brettutvalget har i 2012 bestått av:
Alf Magne Andersen, leder
Pål Gramnæs, følgebåter
Inger Bucher
Adrian Bates, foreningsbåter
Annette Maritvold, sosialt
Thomas Dam, klassekaptein Optimist
Sturla Holand, klassekaptein Brett
Bjørn Forslund, nybegynnere Optimist
I 2012 har vi for første gang siden 1980-tallet hatt aktiv trening for seilbrett i
seilforeningen, vi har klart å gjenopprette treningsgruppe for E-jolle på Steilene og hatt
gode treningsgrupper både for nybegynnere-, viderekommne- og regattaseilere i
Optimistjolle. Vi har i alt hatt 52 jolle- og brettseilere som har trent aktivt i
seilforeningens regi og treningen har foregått på alle ukedagene fra mandag – torsdag.
Med dette er det ikke bare gjeninnføring av brettseiling som er bemerkelsesverdig, men
også det faktum at vi bruker alle ukedagene med aktiv seilopplæring og et rekordhøyt
antall seilere som gjør at vi er svært godt fornøy med seilsesongen 2012. Foreldrekurset
fra 2011 er videreført gjennom egen foreldrehåndbok slik at foreldre som kommer med
sine håpefulle lettere skal kunne få et innblikk i hva som kreves for å være jolleforeldre.
Av våre mest aktive regattaseilere er det Eirik Gramnæs som har gjort seg mest
bemerket i 2012-sesongen. Han ble nr. 3 i rankingen for Laser Radial klassen og i tillegg
vant han bronsemedalje i samme klasse under Stor-NM. Ellers har samtlige av våre Ejolleseilere opplevd stor fremgang i 2012 og lagt et godt grunnlag for 2012-sesongen.
Vår Osborg deltok i EM for Optimistjoller og ble her best norske jente. I tillegg skal det
nevnes at Henrik Halvorsen Bucher tok hjem sølvmedalje i NM for To-krona.
Nesodden Jollecup/Kretsmesterskap for joller
18 - 19 august arrangerte vi Nesodden Jollecup hvor KM for joller inngikk som del av
arrangementet. Arrangementet er åpent for alle jolleklasser og det deltok seilere i
Optimist A, Optimist B, Optimist C, Europajolle, Laser Radial og Zoom 8. Vi hadde
dessverre veldig lite vind denne helgen og derfor veldig få seilaser. De som var heldigst
med forholdene var Optimistklasse C hvor de hadde fire korte seilaser på lørdagen. Det
ble likevel en fin helg og vi hadde hele 18 deltagere med fra Nesodden SF. Både Amta og
Seilmagasinet var på plass og dekket arrangementet med egen journalist og fotograf ute
på banen. Store jollearrangementer er god reklame for foreningen og synliggjør oss for
resten av seilernorge.
OAS E-jolle Clinic
14 - 15 april hadde vi 22 E-jolleseilere som deltok på treningssamling på Steilene.
Christopher Gundersen og Magnus Andersen var trenere og Thomas Nilsson fra North
Sails tok turen for å dele sin kunnskap om seiltrim. Alle seilerne hadde tilbud om
overnatting på klubbhuset fra lørdag til mandag. Tilbakemeldingen fra deltagerne er at
det var en god samling både sosialt og i forhold til treningsutbytte. Samlingen vil bli ikke
bare bli gjentatt i 2013, men vi vil også utvide meg egne samlinger både for Optimist og
Brett.
Regattagruppa Optimist
Regattagruppa har i 2012 bestått av en ivrig gruppe med 12 seilere som har hatt fast
treningsdag på Steilene torsdager under ledelse av Magnus Andersen og Maren Clausen.
I tillegg har en del av disse seilerne deltatt i treningsregattaene som har vært arrangert
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av foreldre på tirsdager. Flere av disse seilerne har vært rundt i andre klubber og deltatt i
regatta og allerede nå har enkelte bemerket seg med fine resultater.
Optimist viderekomne
Totalt syv seilere har vært med i treningsgruppa som har trent på Steilene torsdager.
Oppmøte på treningene har vært varierende noen er mer ivrig enn andre. Gledelig at
enkelte av seilerne deltok under eksterne arrangement. Da det kun er mulig å leie jolle
de to første årene man seiler i foreningen, vil flere av seilerne gå til innkjøp av egen jolle
– noe som av erfaring inspirerer til ytterligere innsats. Henrik Halvorsen Bucher og
Henning Ødeby Karlsen har vært trener for gruppa.
Optimist nybegynnere
I 2012 har vi hatt 15 seilere på ett nybegynnerkurs mot 21 seilere fordelt på to kurs i
2011. Antall deltagere er satt ut fra hva vi har kapasitet til i forhold til trenerressurser og
materiell. Mange av seilerne har hatt stor fremgang men også i 2012 faller en del seilere
fra. I et forsøk på å demme opp for frafallet vil vi innlede kurset i april 2013 med
teorikvelder. Treningen har vært ledet av Eirik Gramnæs godt assistert av Kornelia
Haddal Sivertsgård og Rune Sletten.
Optimist NC
NC-gruppa har tradisjonelt vært stor og god i foreningen, vi har imidlertid et vakuum i
aldersgruppen etter 1997 slik at denne er inne i et generasjonsskifte. I 2012 hadde vi
kun Vår Osborg som deltager. Dette som ble Vår sin siste sesong i Optimist før hun gikk
for aldersgrensen ble som nevnt over en sesong hvor hun gjorde det godt under EM og
endte på en flott 11. plass i Norges Cupen sammenlagt. Positivt for fremtiden er at Oda
Skeide Bates debuterte i den siste NC’en for året og vi kan håpe flere kommer med i
2013-sesongen. Også i 2012-sesongen hadde vi en fin kontingent seilere med under
Askeroptimisten med fire deltagere i Optimistklasse B og to deltagere i Optimistklasse C.
E-jolle
Foreningen har hatt tre aktive e-jolleseilere, Henrik Bucher, Henning Ødeby Karlsen og
Henrik Andersen har i 2012 og på tampen av sesongen sluttet også Vår Osborg seg til
gruppa. Treningene har foregått på Steilene mandager, med treningsregatta sammen
med Optimist på tirsdager. Trener på mandagene har vært Magnus Andersen og det har
vært viktig for foreningen å få tilbake fast trening med større joller enn Optimist etter en
del års fra vær.
Under Stor-NM endte Henrik Halvorsen Bucher på 9. plass, Henrik Andersen på 19 og
Henning Ødeby Karlsen på 25. plass av i alt 34 deltagere.
Henrik B er ranket 4, Henrik A 14 og Henning 21 etter endt seilsesong 2012, Vår Osborg
som startet med E-jolle etter sommeren ligger på en 47. plass på rankingen.
Henrik B deltok i Open Week og VM for E-joller i Spania.

Laser
Etter at Marius Næss begynte studier har vi i sesongen 2012 dessverre kun hatt Eirik
Gramnæs som har seilt Laser. Det er vanskelig å drive seiltrening som eneste seiler
lokalt på Nesodden. Gjennom sin satsing på seillinja til NTG har Eirk hatt gode
treningsforhold, ikke bare gjennom skolen men også i samarbeid med KNS.
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Som nevnt innledningsvis har Eirik hatt en veldig god seilsesong med tredje plass i
Norges Cup overall samt bronsemedalje under Stor-NM. I tillegg har Eirik deltatt i EM for
Laser Radial i Belgia hvor han endte på en flott 37. plass. I tillegg har han deltatt på en
rekke Europa Cuper hvor han endte på en meget god 10. plass sammenlagt. Eirik er for
tiden den seileren som er mest aktiv av våre jolleseilere og fremstår som et stort forbilde
for mange jolleseilere i foreningen.
Seilforeningen hadde i 2012 ingen aktive seilere i Laser Standard, men under klassens
NM stilte både Eirik og Henrik Halvorsen Bucher til start. Eirik endte på 5. plass og Henrik
på 10. plass i et felt som telte 18 seilere.
Seilbrett
Etter stor innsats av Sturla Holand med trenere har seilforeningen avholdt to
nybegynnerkurs på seilbrett. Sturla tok opp tråden etter at foreningen fikk et par
henvendelser om tilbud for å lære brettseiling. Seilforeningen satte av penger i budsjettet
for innkjøp av en pakke med totalt seks seilbrett som har blitt flittig brukt. Vi har fått
med oss gode trenerressurser og i alt 14 ungdommer som har deltatt på kursene som
har vært arrangert på Steilene mandager og onsdager. Målet har vært å få 13-17 åringer
til å starte opp med seilbrett, dette er en gruppe ungdom som har få tilbud på Nesodden
og det har derfor vært et kjørkommet bidrag for nærmiljøet. Vi håper at det i sesongen
ble en spire for videreutvikling og at vi i fremtiden ser enda flere brettseilere som liker
seg på Steilene og tar i bruk stedet også for egentrening. Det har ikke vært fokus på
regattaseiling men det har vært enkelte som har snakket om å prøve seg på regatta etter
hvert.
Annen deltagelse
To-Krona hadde for første gang NM status i 2012 og Henrik Halvorsen Bucher stilte
sammen med seilervenn fra Soon og tok her sølvmedalje – se for øvrig innledning.
Seilcamp
I 2011 sesongen startet vi med seilcamp for jolleseilerne våre. Dette konseptet har vi
videreutviklet og utvidet ikke bare fra en til to uker men også ved at brettseilerne deltok
den første uka. Under den første uka deltok 15 Optimistseilere og fem brettseilere.
Foreldrene engasjeres og tar vaktordning på rundgang. En spesiell takk til Sigurd Holand
som trener brett og alt mulig mann, den første uka. I tillegg skal Ståle Fløtten, Annette
Maritvold og Maria Fyri ha takk for ekstraordinær tilretteleggelse på Steilene denne uka.
Eirk Gramnæs hovedtrener for Optimist assistert av Marius Næss. SeilCamp 2 ble avholdt
de tre siste dagene av skoleferien med det samme konseptet, dagene ble brukt til å
forberede seg til Nesodden Jollecup som ble avholdt helgen etter. Magnus Andersen og
Henrik Halvorsen Bucher var trener disse dagene. Tilbakemeldingene på seilCamp er at
dette er et bra tiltak hvor seilerne får mengdetrening i jolle og brett slik at det ser ut til
at dette tiltaket er kommet for å bli.
Sommeravslutning
Ved St. Hanstider avholdt vi sommeravslutning for alle jolle- og brettseilere på Steilene.
Dette var morsomt og de fleste av våre seilere møtte frem og mottok fortjent hyllest for
sin innsats på vårsesongen. Det ble foruten grillfest avholdt foreldreregatta med stort
engasjement fra både juniorer og foreldre. Det er alltid 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
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en selvfølge. Tradisjon hvor de eldre seilerne presenterer sin deltagelse internasjonalt ble
videreført også i 2012.
Sølvjolla
Denne ble tildelt Sander Nygård for 2012, i juryens innstilling står det at Sander får
prisen for godt og smittende humør samt stå på vilje under både trening og konkurranse.
Kristian Iversens Minnetrofe
Trofeet har ikke vært delt ut i 2012.
Satsing på seiling som idrett
Seilforeningen ønsker å støtte alle seilere som har lyst å satse på idretten sin, uavhengig
av hvor de trener. Tradisjonen har vært at seilere som har seilt for Nesodden SF og som
velger å satse i klasser hvor vi selv har få seilere har trent med andre klubber og
seilforeningen har bidratt med treningskontingent for våre seilere. Dette har medført at
seilforeningen historisk sett har hatt både OL deltagere og seilere som har satset mot OL.
Søknad om økonomisk støtte for en slik særskilt satsing imøtesees. I tillegg har
seilforeningen budsjettert støtteordning både for startkontingenter til Norges Cup samt
Elitestøtte hvor egne regler er utarbeidet. Vi har tildelt kr 37 143 i elitestøtte og 15.650 i
startkontingenter til seilere som kvalifiserte til dette etter gjeldende regler. For Nesodden
SF er det viktig å synliggjøre og oppmuntre seilere som satser på idretten da disse er
store forbilder for de seilerne som kommer bak.
Trenere
Stor aktivitet krever mange trener og 2012 har i så måte vært veldig bra, trenere denne
sesongen var:
Magnus Andersen (E-jolle)
Maren Clausen og Magnus Andersen (Regatta Optimist)
Henrik Halvorsen Bucher og Hening Ødeby Karlsen (Viderekommende Optimist)
Eirik Gramnæs, Kornelia Haddal Sivertsgård og Rune Sletten (Nybegynner Optimist)
Sigurd Holand, Morten Markvard, Damir Hanzek og Halvard Holand (Brett)
Magnus Andersen (Vintertrening inne på Alværn).
Vi ønsker med dette å takk alle våre trenere for solid jobb i sesongen 2012. Ikke minst
fordi dere er utrolig gode forbilder for våre yngste seilere. Tilgang til gode trenere er
ingen selvfølge men veldig viktig for jolle- og brettgruppa, det er derfor et prioritert
arbeid å sørge for nok gode trener til våre seilere.
Båt i basseng
For å forberede våre yngste seilere avholdt vi trening med jolle i bassenget på Alværn et
par kvelder i april, dette er helt klart noe som er bra og som vi vil gjennomføre også i
2013.
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. Spesielt takk til Adrian 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, tre av våre fire RIBer begynner å
bli ganske slitne så her må vi forberede oss på større reparasjoner eller utbytting de
nærmeste årene. Ellers har den ene gule Pioneren fått ny kraftblokk til glede for
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bøyebåtmannskapet, dette gjør at begge Pionerene er utstyrt med hver sin kraftblokk.
Før sesongen ble det kjøpt inn syv nye Optimister som mange har hatt stor glede av.
Etter søknad ble vi tildelt 100 000 fra Sparebankstiftlesen og pengene + penger fra
tippemidler ble brukt til kjøp av disse jollene. Dugnad høst og vår ble avholdt som en del
av den store dugnaden for hus, jolle og havn.
Bingo
Jolle- og brettgruppa har søkt bingomidler og er tatt opp av Ski bingo på Ski Storsenter.
Dvs. vi er en frivillig forening som tildeles midler fra overskuddet på denne bingoen.
Takk til alle som har bidratt i utvalget for 2012 – det har blitt lagt ned mye jobb for å til
rette mye morsom seiling gjennom sesongen.

Havneutvalget
Havneutvalget i 2012
Kjell Nygaard
Rune Sletten
Trond Wetlesen
Tore Kristiansen
Stein Torget

Leder
Vedlikehold og dugnadsansvarlig
Medlem
Medlem
Båtansvarlig

Seilhavnas 26. driftsår ble et, på alle måter, et år i dugnadsåndens år med første dugnad
avviklet allerede 2. lørdag i januar. I februar, mars, oktober, november og desember ble det
også utført mye godt arbeide og da spesielt i fabrikken. Trappa til mesaninen ble gjort ferdig,
og mesaninens gulvareal ble endelig fastlagt. Materialisten for gulvet ble utarbeidet. Skrot
fra bakkegulvet lå igjen på utsiden etter høstdugnaden og gamle luftslanger lå ved Sjøbua.
Alt dette ble brakt til kontainer på land.
Vi hadde vår og høstdugnad som vanlig med veldig god oppslutning og 543 loggførte
dugnadstimer.
På deltakerlista registrerte vi følgende:
21/4: 38 voksne og 9 barn
22/4: 19 voksne og 7 barn
27/10: 35 voksne
28/10: 15 voksne
I tillegg til rutinemessig vedlikehold og undervannsinspeksjon har vi utført følgende
spesialjobber:
 Bygd brettstativ i samme konstruksjon som optimiststativene (brettgruppen gjorde
dette)
 Bygd optimiststativ i fabrikken
 Mudret i havna
 Fornyet luftslangene for bobleanlegget på nordsiden av B-brygga og lagt inn
varmekabel
11

Sommersesongen ble gjennomført med havnevakt hver helg i hele sesongen. Vi har
registrert 723 gjestedøgn og en inntekt på kr 130.157,Riktignok er dette noe lavere enn budsjett og mye dårlig vær må være en vesentlig årsak til
avviket.
Vi er ualminnelig heldige som har en så stor 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
Tur og Hav
Tur og Hav utvalget har i 2012 bestått av:
Marit Sletten, leder
Tormod S. Petersen, nestleder
Colin Bevan
Øyvind Degnes
Henno Grennes
Svein Søderlund
Stein Ødegård
Tur og Hav utvalget har hatt 3 møter i løpet av året. I tillegg til arrangementsmøter etc.
På årets siste møte bestemte utvalget seg for å skifte navn til Storbåtutvalget. Det ble
senere godkjent av styret.
Aktiviteter
Temakvelder
Det ble gjennomført 3 temakvelder vinteren 2012.
Temakveld 1 var et fordrag med Nils Melsom Kristiansen som fortalte om været og
værsystemer for seilere. Nils er selv aktiv seiler foruten å være utdannet meteorolog og
oseanograf.
Temakveld 2 var et fordrag med Simen Løvgren og Rune Åsberg som fortalte fra sin tur
over Atlanteren i 2011 som deltagere i regattaen Transat Jacques Vabre. I båten Solo
oppnådde de en imponerende 4.plass. Vi fikk se masse bilder og filmklipp fra den tøffe
seilasen som startet i Le Havre og endte med målgang etter 5000nm i Puerto Limon i
Costa Rica.
Temakveld 3 var et foredrag med Christen With om seiltrim. Han er kjent for de fleste,
som en meget dyktig regattaseiler og sjef i With Marine AS/North Sails. Christen har
alltid mye på hjertet og er en inspirerende foredragsholder. Temakveldene ble avholdt på
M/S Innvik på Svestad og var åpne for alle medlemmer. Oppmøtet var godt både med
storbåtseilere og noen av de eldste juniorene.
Klubbkveldene om vinteren er både lærerike og gir en fin oppladning til sesongen,
foruten at det er hyggelig å treffe seilervenner om vinteren også. Utvalget ser det som
viktig å fortsette med disse kveldene.
Arrangør/dommerI kurs.
Som et ledd i å utdanne flere medlemmer som dommere og arrangører ble det i
samarbeid med juniorgruppa arrangert Arrangør/dommer I kurs vinteren 2012. Kurset
ble holdt av Alf Magne Andersen, Stein Ødegård og Øyvind Degnes og hadde ti deltakere.
Voksenkurs
Det er arrangert ett voksenkurs i år. I motsetning til i fjor var kurset i år åpent for alle
medlemmer og ikke bare damer. Kursledere var Bente Søderlund og Line Katrine
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Rødseth i henholdsvis Carmencita og Red Dingo. Kurset gikk over fem kvelder og hadde
10 deltakere. Med utgangspunkt i Fagerstrand ble dette meget vellykket med veldig
fornøyde deltakere. Noe av hensikten med kurset er å rekruttere flere voksne seilere til
Steilene, men dette fungerer ikke helt.

Hummerseilasen
Hummerseilasen er ingen konkurranse, men en høstseilas med seilervenner som har
Koster og hummermiddag på Ekenäs hotell som mål. Etter initiativ fra Stein Ødegård og
Henning Føsker for et par år siden er seilasen nå fast på programmet ved første fullmåne
etter høstcupen. I år var det seks båter med totalt 18 personer ombord som deltok. Det
ble en flott sesongavslutning med lette vinder og strålende sol.
Regatter 2012:
Egne:
Steilene Rundt 2012
Tormod S. Petersen var regattasjef.
Totalt ble det seilt 14 seilaser fra 2. mai til og med 26. september. Det var 9 båter med,
og Wasabi ble en klar sammenlagtvinner med hele 7 enkeltseiere, og deltakelse i
samtlige seilaser! Tango fulgte på 2. plass og Morild på 3. Foruten Wasabi, ble det også
notert enkeltseiere på Tango, Timeout, Carbon Cave og Vindfang. To seilaser ble ikke
tellende pga lite vind og målpassering etter avtalt maksimaltid. Det var ellers mange fine
seilaser med brukbar vind og tette dueller.
Vi ønsker oss flere deltakende båter, og ser for oss i alle fall et par flere båter kommende
sesong. I tillegg er det en utfordring vi med stor forskjell i fartspotensialet på de raskeste
båtene og de med lavest LYS-tall. Banens lengde blir derfor sjelden ideell for alle
båttypene. Det er allikevel stor enighet om at Steilene Rundt gir god regattatrening,
hyggelig samvær og fine kvelder på sjøen. Vi starter derfor 2013-sesongen som vanlig
med en treningsseilas siste onsdagen i april, og deretter seiling hver onsdag fram til
slutten av september, avbrutt av sommerferie fra slutten av juni til midten av august.

Steilene tredagers
Mens Skagen Race deltakerne lå og kjempet i storm på vei til Danmark deltok 16
Nesoddbåter i Steilene 3 dagers lengre inn i fjorden. Starten gikk om ettermiddagen
17.mai og første etappe gikk til Sandspollen. Regattaen ble avsluttet i Son hvor det var
premieutdeling etterfulgt av felles middag på Son kro. Dette er regattaen hvor det sosiale
i utgangspunktet er viktigere enn resultatene, men når startskuddet går blir det uansett
kniving. Carmencita med familien Søderlund hadde tatt meg seg jolla i år, så da overlot
de topplasseringene og sammenlagt seieren til medarrangør Sigurd Parmann i Basecamp.

North Sails Nesodden Høstcup 50års jubileumsregatta
Høstcupen er sesongens største arrangement for T&H og var i år også KM for Lys-båtene.
Stein Ødegård var regattasjef. Da årets regatta var den 50. i rekken var ambisjonen å
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gjøre det til tidenes største og beste Høstcup. Med 63 påmeldte båter fordelt på 6 klasser
ble det nesten deltakerrekord.
På distansebanen seilte en Lys klasse og to shorthanded klasser på faste merker, på en
bane som var ny av året og blant annet innebar runding av Aspon. To Lys klasser samt
11:MOD seilte pølsebane utenfor Steilene.
Lørdagen opprant med gråvær og en frisk nordavind. Flotte forhold, men utstyr og
mannskap fikk noe å bryne seg på.
Startkontigenten var i år økt kraftig og inkluderte bl.a. fiskesuppe servert utenfor
klubbhuset etter seilasenes slutt lørdag. Inne ble det stinn brakke da Thomas og Pål fra
vår sponsor North Sails hadde gjennomgang og bildeframvisning fra dagens seilaser. Om
kvelden var det stor festmiddag i fabrikken. Seilere og arrangører strømmet inn i
kystkultursalen hvor Spiskammerset sto for grillmat til 150 personer. Da bandet Silver
Rockets fra Moss spilte opp utpå kvelden steg stemningen i taket.
Søndag hadde vinden roet seg litt, men det var fortsatt fin seilvind og to fine seilaser på
pølsebanen ble gjennomført. Distanseilerne seilte samme bane som lørdag.
Gode resultater for mange av Nesoddbåtene (Se hjemmesiden for detaljer) og veldig
gode tilbakemeldinger fra deltakerne om et bra arrangement.
Knerten Open 2012
Ble heller ikke arrangert i 2012
Klubbmesterskap i LYS.
Dette var andre året vi prøvde å samle båter fra havnene rundt om på Nesodden til dyst
på Steilene. Etter litt sammenslåing av mannskaper ble det sju båter på startlinja, en
liten økning fra i fjor. To fine seilaser på faste merker ble gjennomført. Delt førsteplass
og klubbmestere ble Sigurd Parmann fra Oksval og Olav Bjørnås fra Steilene. Tredje
plassen gikk til Fagerstrand og båten Siagahay (Sun Fast 36) med Dag Bjørnsen som
skipper. Stein Ødegård var igjen regattasjef.
Terminfestede storbåtregattaer
HH Skagen Race
Årets HH Skagen Race ble kanskje en av tidenes tøffeste med opptil 50 knops vind. Av
98 påmeldte båter var det bare 20 som kom i mål. En av disse var Wasabi med Stein
Ødegård som skipper. De kjempet seg i mål til en strålende 3. plass i den mellomste
LYS-klassen. Den andre båten fra Nesodden var Tango med Iver Iversen. De valgte til
slutt å bryte og gikk til Fredrikshavn.
Færder’n
Etter fjordårets rekordraske seilas var det i år tilbake til normalen med vindstille,
motstrøm og etter hvert fin sønnavind som holdt helt til mål. Fra Nesodden var det 24
påmeldte båter, hvorav flere oppnådde til dels veldig gode resultater. Best av alle var
Red Dingo med Øyvind Degnes som skipper. De tok klasseseieren i LYS 1.20-1.21.
Bajazzo med Søder & Co leverte sakene som vanlig, men ble snytt for klasseseieren i LYS
1.15-1.16 av en Svenske.
Carboncave med Per Asp som skipper var 3.båt i mål og fikk 2.plass i den harde LYS R45
klassen.
Watski Twostar
3 båter fra Nesodden med i årets utgave.
Etter to lange etapper i Skagerrak gikk VMS (Kracer 40)seilt av Bjørn Forslund med
Magnus Christiansen fra Bærum som mannskap i mål til seier i klassen LYS 1.25-1.30.
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Det holdt også til over all seier i havseilasen. I samme klasse gjorde også en annen
Nesoddbåt det sterkt. Olav Bjørnås og Børre Søraas-Sæther klarte en 6.plass med båten
Morild (ELAN37). I kystseilasen fikk Red Dingo (X-342) med Line Rødseth og Øyvind
Degnes en 7.plass i den minste LYS klassen etter å ha vunnet siste etappe.
Hollenderseilasen
Lite vind ved start lørdag morgen, men vinden kom fra sør tidlig på ettermiddagen og
stabiliserte seg på rundt 6m/s slik at det ble en flott seilas til mål. Ni båter fra Nesodden.
Tormod Petersen med sin splitter nye HP1030 vant klasse LYS 1.31-1-33. Flere andre
premievinnere. Marit Sletten fikk vandrepremien for beste kvinnelige skipper.
Shorthanded ranking
Bjørn Forslund, som nå seiler for Nesodden SF ble årets shorthanded seiler i Norge 2012.
Båtlaget
Båtlaget Mumm36 Tango
Seilforeningen eier to andeler i båtlaget. Det har vært deltakelse fra
seilforeningsmedlemmer gjennom hele året, men ingen ”faste”. Både juniorseilere og
voksne har vært mannskap. To andeler er solgt i løpet av året og nye andelseiere er Petr
Vasilyev og Kenneth Bjørklund.
Båtlaget har hatt en aktiv sesong med deltakelse i alle de store regattaene, samt Steilene
Rundt og tirsdagsseilaser på Lysakerfjorden med ansatte fra Wilhelmsen. Det har også
vært avholdt seilkurs for Wilhelmsen. Dette er en del av sponsoravtalen med Wilhelmsen.
Sesongen ble avsluttet med mastebrekk under Høstcupen, men ny mast skal være på
plass til sesongstart.
Konklusjon
Sesongen 2012 har vært god for utvalget både med hensyn til gjennomføring av
arrangement/regatta og resultatene blant våre seilere. Det må jobbes mer systematisk
for å få opp deltagelsen i regattasammenheng.
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