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Forsiden: Vinner av kakekonkurransen avlsutningsdag for Jollegruppa

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:


Ulike rekrutteringstiltak som vedtas i utvalgene og være en pådriver på tiltak som er
med på å øke medlemsmassen. Bedre fokus på “brettgjengen” er et naturlig mål.
Man vil da kunne skape et godt tilbud til de i alder 15 – 20 år



Bidra til oppstart av regattautvalg / sportslig utvalg for å øke oppmerksomheten mot
det sportslige, bedre utnyttelsen av foreningens ressurser, samt bedre samarbeidet
mellom jolle og storbåt. Utvalget ble besluttet startet i 2014, og i 2015 bør dette
arbeidet fortsette.



Styret skal være et bindeledd mellom utvalgene og bidra til helheten i foreningen
og styrking av det interne samholdet mellom medlemmene. Blir aldri slutt på denne
målsettingen!



Vedlikeholde og utvikle det gode samarbeidet mellom organisasjoner utenfor
foreningen, kommune, seilkrets, forbund seilforeninger og andre.

Øvrige mål vil være nedfelt i utvalgene sin handlingsprogram.

Ledelse og administrasjon
Styret, utvalg og tillitsvalgte
Styret vil avholde seminar for tillitsvalgte og inviterte 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.
Økonomi: Holde kontroll på inntekter og utgiftene. Sikre de økonomiske betingelsene
slik at vi kan opprettholde vårt høye aktivitetsnivå. I 2015 legges det opp til et lavere
investeringsnivå enn i 2014,
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
videreutvikles.
Medlemsregister
det vil bli vurdert å styrke administrasjons- og økonomiutvalget gjennom en egen
ansvarlig for medlemskap, medlemskontingent og seilmagasinet.
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Informasjon og kommunikasjon
Kommunikasjon med medlemmer og omverden er viktig for å ivareta Nesodden
Seilforening 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.
Det ble i 2012 vedtatt å reetablere «Blue Peter» som informasjonsmedium, i elektronisk
form. Arbeidet ble startet opp, med å vurdere potensielle leverandører for å få laget en
fornuftig og fungerende «mal». Formålet var å få en enkel og brukervennlig mal, som de
enkelte underutvalg kunne publisere relevant informasjon via, for så å benytte
masseutsendelse til interessenter.
Dessverre ble dette arbeidet ikke jobbet med under sesongen 2014.
Forslag til budsjett videreføres og en søker å få i gang «Blue Peter» fra sesongen 2015.
Informasjon ønsker også å se på mulighetene for å få mer faste spaltister inn i
underutvalgene, slik at vi kan bli enda bedre på å la foreningens medlemmer få innblikk i
små og store hendelser.

Klubbhus
Utvalget vil fortsette sitt arbeid med drif og vedlikehold av klubbhuset samt
ansvarlig for kioskdriften.
Følgende vil bli vektlagt spesielt denne perioden:
Teknisk drift og vedlikehold
Hovedmålsetting for 2014:
Vertskap og utleie
-administrere og ”selge” vertskapsordningen, koordinere vertskap/utleie/arrangementer
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Utsmykning og inventar
Arbeidet med utsmykningskomite fortsetter. Leder vil henges opp på veggen!
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.
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.

Jolle og Brett

1. Gjennomføre de aktiviteter som er oppført i årshjulet for
Jolleutvalget
Med et årshjul som gir alle oversikt over oppgavene samt god fordeling av oppgavene,
jevnlige møter og arbeid med oppgaver til regattaer og camp på tidligere tidspunkt blir
arbeidet i jolleutvalget mer effektivt og gir gode ringvirkninger. Det er ønskelig med
høyre representasjon av brettseilere i jolleutvalget eller at brettseilerne lager et eget
arbeidsutvalg (kanskje med representant fra en av brettseilerne) og fortsetter å ha en
representant i jolleutvalget. Dette skal brettseilinggruppen jobbe videre med å ta stilling
til.

2. Rekruttering:
Stand på Tangen Nærsenter med jolle, brett, seilere og flyers, facebook add og spredning av
budskap på nåværende medlemmers private sider samt flyers 1-2 ganger med foreningsbladet.
Arbeide aktivt med å få de yngste seilerne til å ta med en kompis og gi flyers til de skolene
som er åpne til å ha de på skolen. Brettseilingsgruppen tenker ut tillegg ut egne tiltak for
rekruttering for å prøve å nå den nye gruppen voksne.
Brettseilingsgruppen gjentar også sommerkampanjer for å trekke flere rekrutter til
høstsesongen, da vanntemperaturen er mer hyggelig for begynnere.

3. Seilkurs
Vi ønsker å starte sesongen tidligere og få inn teori før oppstarten på vannet. Vi ser at vi
kan gjøre mer for å gi god informasjon til foreldrene og for å bygge et sosialt miljø rundt
seilingen. Vi tenker derfor å ha en aktiv kontaktperson/klassekaptein i hver gruppe, slik at
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hver gruppes behov blir sett. Vi tenker videre å ta den nye lukkede facebook gruppen i
bruk og sender nå ut informasjon til alle seilforeldrene. De nye foreldrene inviteres til å bli
med i gruppen i det barna deres starter på teori. Vi tenker at en facebook gruppe vil gjøre
det enklere å formidle informasjon til alle og å inspirere til mer aktivitet gjennom bilder
og tekst om hva som skjer i klubben i tillegg til at det blir en kanal for alle å invitere til
sosiale aktiviteter og spontan seiling.
Oppdeling av kurs (med reservasjon for at endringer vil oppstå hvis antall,
sammensetning og lederresurser krever det):
Nybegynnere – vi ønsker å få til to grupper med nybegynner trening og starte disse
gruppene med to ganger teori for foreldrene og en gang teori pluss bassengtrening for
barna allerede i april og la kick-off utgå i semestret 2015, som en prøve. Vi mener vi nå
har resurser i form av RIB:er slik at vi kan gjennomføre parallelle kurs på en sikker måte.
Vi ønsker å innføre ”Bronseror” for å motivere barna til å ta seg igjennom flere elementer
av seiling.
Viderekomne - to treningsdager/uke. En dag egen trening og en dag klubbregatta med
NC gruppen. Også her tenker vi å innføre et hjelpemiddel som kan inspirere til økt teoriinnlæring.
NC gruppen – tre treningsdager/uke. En dag vanlig trening, en dag trening med mål om å
få seilene til NM (denne dagen får de være sammen med brettseilingsgruppen på Steilene
og da bygges sosiale relasjoner i klubben) og en dag klubbregatta. Denne gruppen
kommer få personlige mål og blir opplært i å føre seiljournal.
E-jolle og 29:er:
Vår og Henning har sluttet å seile så per tiden har vi Henrik Andersen og Henrik Bucher.
Disse ønsker vi å støtte…… Alle nevnte er trenerresurser og følges opp som trenere.
Brettseilingsgruppen- to treningsdager/uke + frivillig aktivitet. Gruppen fortsetter å tilby
trening både for ungdom og voksne etter gode erfaringer i 2014.
Vintertreningen
Vintertreningen vil vi fortsette med og den er åpen for alle seilere og brettseilere og
mulighet for sosialt samvær rundt og trening for søsken og foreldre. Vi har søkt om
gymnastikksal og basseng i de neste to år.

4. Trenerne
Trenerne er en viktig resurs og vi ønsker å videreføre støtten til dem gjennom at Bjørn Forslund
fortsetter arbeidet som hovedtrener og har jevnlige møter med trenergruppen. Første samling
for trenerne blir februar slik at vi tidig får en oppfatning av hvilke trenerresurser vi har. I 2015 får
våre trenere førsterett på oppdrag på seilcamp. Trenergruppen skal felles lage en plan for
undervisningen, derunder lage en liste over ting som kan gjøres på Steilene ved for lite eller for
mye vind og på så måte lette byrden for hver enkel trener og sikre at undervisningen tar seileren
igjennom alle viktige momenter.

5. SailCamp
Vi vil ha et sailcamp i 2015 og tenker at det blir foreldrestyrt og tilbudt aktive seilere i førstehånd.
Vi ønsker å gjennomføre et opplegg med tre hverdager og helg rett etter skoleslutt med
overnatting for seilerne i klubbhuset. På helgen har foreldrene større sjanse til å bidra uten å ta
fri og at leiret derfor blir lettere gjennomførbart.

6. NM 13-16 august 2015 og OAS Cup
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Jolleutvalget er allerede arrangør av OAS Cup og søker om å få være arrangør for NM. Dette er en
god mulighet til trening på å arrangere regattaer, profilere Steilene, tjene penger til foreningen
og gi våre seilere mulighet til å konkurrere på hjemmebane.

7. Sosiale tiltak for Brettseilingsgruppen og Brettfestival på Tjøme
Brettseilene har en facebook gruppe som brukes. De skal lage en egen kick off og prøve å få til en
camp. I år har brettseilinggruppen som mål å være med på NBK:s Brettfestival. Trening på
Energihuset ligger for tiden nede da bare 1 aktiv seiler var interessert.

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:









Planering av løs masse på rausmolo,
Legger skiferheller på molo.
Anskaffe og montere nye fortøyningsbommer.
Bygge seilloft og flere boder i fabrikkbygningen
Montere reparasjonssett og fendre gamle utliggere på C-brygga
Fornye brannvannstilførsel til bryggene.
Trykke opp og distribuere «trygg havn» til faste og gjester i havna.
Utarbeide prospekt, budsjett og finansieringsplan for forlengelse av rausmolo.

Havneutvalget ønsker alle et godt dugnadsår!

Storbåt
Storbåtutvalget ønsker fortsatt å ha et bredt tilbud av aktiviteter, slik at alle med Storbåt
kan finne ting å delta i uavhengig av nivå og ambisjoner. Vi ønsker å ha et miljø der de
som satser på regattaseiling kan få trening og regattaer på hjemmebane. Vi vil også ha
arrangementer som passer turseilere og familiebåter.
Storbåtutvalget vil arbeide videre med å holde oppe kvaliteten på eksisterende aktiviteter
slik at det skal være hyggelig på land og utfordrende på regattabanen.
Storbåtutvalget mener det er 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. Samarbeidet med jolleutvalget i planleggingen av de store regattaene
vi skal arrangere fortsetter.
Storbåtgruppa vil bidra til at Båtlagets tilbud blir bedre kjent blant alle medlemmer og
jobbe for økt deltakelse på Tango fra foreningens medlemmer.
Arbeidet med å forankre Indre Oslofjord Big Boat Serie fortsetter. Konseptet videre føres
fra 2014, men med mer arbeid på å øke kjennskapen til serien og deltagelse i denne.
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Vi ønsker å fortsette det gode samarbeidet med FaBåt på Fagerstrand i forbindelse
klubbmesterskapet og håper på ytterlig deltagelse på dette flotte arrangementet
Vi har de siste par årene hatt en samarbeidsavtale med With Marine AS/North Sails i
forbindelse med Høstcupen. With Marine AS/North Sails har vært hovedsponsor Dette
samarbeidet har fungert bra og vi ønsker å videreføre det i 2015.
Vi vil fortsette med temakvelder på vinter/vår og alle ideer til temaer eller
foredragsholdere er velkommen fra alle medlemmer.
For 2015 sesongen er det planlagt gjennomført følgende aktiviteter:














Temakvelder
Være vertskap for North Sails treningssamling
Steilene Rundt
Romantic Regatta/Par Regatta
Steilene Tredagers
Felles arrangement i forbindelse med VOR målgang Gøteborg
North Sails Nesodden Høstcup
Arrangere Telenorregattaen for seilgruppa i Telenor, hvis Telenor ønsker
dette
Arrangere Nesoddenmesterskap i NOR rating og få med medlemmer fra
andre havner.
Seilkurs for voksne hvis behov
Hummerseilas
Søke å få regattaomtale og resultatlister lagt ut i Amta.
Generelt bidra til forenings rekrutteringsarbeid i 2015

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