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Forord
Årsrapporten er styrets beretning om driften i Nesodden Seilforening for sesongen 2014 2015 Sentralt i rapporten står regnskapet og regnskapsrapporten. Hvert utvalg rapporterer fra
sin drift og angir sentrale vedtak og aktiviteter gjennom året.
Forsidebilde: Kåre Andersen er en av våre aller gladeste seilere. Langt opp i 80 åra seiler
hans sin Naviculare, en flott Grinde. Og han seiler gjerne alene, med spinnaker. Det er til å bli
inspirert av! Her rundes Digerudgrunnen på vei tilbake til Fagerstrand en flott mandagsseilas
på Fagerstrand. I bakgrunnen kjemper Rune Holte hardt for å holde unna.
Styret 2014 - 2015 har bestått av
Øyvind Degnes, leder
Bjørn Clausen, nestleder, administrasjon og økonomi
Colin Bevan, Tur og Hav utvalg
Eva Korneliussen, klubbhusutvalg
Adrian Bates, jolle og brettutvalg
Kjell Nygård, havneutvalg
Rune Wallner, informasjonsutvalg
Styret har hatt 7 styremøter i 2014 - 2015. Leder’n takker medlemmene for innsatsen som er
utført for klubben i løpet av året. Det har vært et godt styre og det har vært usedvanlig mye
som er gjennomført.!

Leder
Styret i Nesodden Seilforening har i perioden arbeidet for å oppfylle de hovedmålsettinger
som ble vedtatt av årsmøtet i 2013 gjennom handlingsplanen. Det er derfor valgt å
kommentere kort de enkelte hovedmål. Nærmere redegjørelse er gitt av de enkelte utvalg.


Ulike rekrutteringstiltak som vedtas i utvalgene og være en pådriver på tiltak som er
med på å øke medlemsmassen. Det er ikke satt mål for denne perioden. Støtte til
seilskole gjør dette til et naturlig satsningsområde.
Kommentar: Seilskolen ble arrangert og ga mange nye medlemskap (og mye
aktivitet!). Rydding i medlemsregisteret har redusert tilsvarende og en liten nedgang
må noteres. Men nedgangen er forholdvis lav. Et medlemskap koster mye pga
Seilmagasinet slik at vi er forholdsvis raske med å fjerne medlemmer som ikke
betaler etter gjentatte purringer.
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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.
Kommentar: Ett møte avholdt, vi kan ikke si at dette er oppe og går. Men et godt
fundament er laget



Styret skal være et bindeledd mellom utvalgene og bidra til helheten i foreningen
og styrking av det interne samholdet mellom medlemmene.
Kommentar: Det er stadig mye å gå på her. Når regattautvalget er opp og
går mener vi at et enda bedre fundament er kalrt



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

Kommentar: Foreningen har et svært godt forhold til kommunen, og det er viktig foir
oss med den spesielle plasseringen vi har på Steilene. Mor øvrige organisasjoner har vi
tette og gode relasjoner spesielt mot klasseklubber og krets.
Konklusjon: Vi føler fortsatt at Nesodden seilforening er en vital forening med fornøyde
medlemmer. Vi lever til fulle opp til vår visjon om at 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 akkurat som i årene tidligere.

Så til rapport fra utvalgene.
Økonimi og administrasjon
Økonomi- og administrasjonsansvarlig: Bjørn Clausen
Varamedlem til styret: Inger Tuv
Pr. 31.12.14 er det registrert 411 (421) medlemmer i Nesodden Seilforening (tall for
2013 i parentes.). Det er 186 kvinner og 225 menn. Medlemmene fordeler seg slik:
Hovedmedlem A familie 95 (94), familiemedlem B 235 (244), hovedmedlem junior 14
(12), hovedmedlem senior 59 (63), hedersmedlem 8 (8).
Det totale medlemstallet viser en nedgang i 2014 med 10 medlemmer til 411. 38
medlemmer har meldt seg ut og 38 er strøket grunnet manglende kontingentinnbetaling
etter purringer. 66 nye medlemmer er innmeldt i foreningen i 2014.
Medlemsregisteret er håndtert av økonomi- og administrasjonsansvarlig ved hjelp av
Idrettsforbundets medlemssystem i Klubben Online/N3Sport. Registeret er oppdatert
med hovedinformasjon om medlemmene.
Posthåndtering er i 2014 ivaretatt av økonomi- og administrasjonsansvarlig.
Løpende regnskapsføring er i 2014 ivaretatt av Regnskapskontoret Follo v/ Hanne
Engseth. Regnskapskontoret er medlem av Norges Autoriserte Regnskapsføreres
Forening NARF. Rapportutarbeiding ivaretas av økonomi- og administrasjonsansvarlig.
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Kommentarer til regnskapet for 2014
Regnskapet for 2014 viser et underskudd på kr 26 032, mot budsjettert underskudd på
kr 37 800.
Inntekter
Totale inntekter er kr 45’ høyere enn budsjettert. I forhold til 2013 er de totale inntekter
økt med ca. kr 409’ fra 1 178’ til 1 587’.
Tilskudd har økt med ca. kr. 201’ som i hovedsak skyldes økte inntekter fra spillemidler
samt tilskudd fra Gjensidigestiftelsen til Camp Steilene med kr. 101 000 vedrørende «Det
store seillløftet».
Totale havneinntekter er på kr 396’ der både faste havneinntekter og inntekter fra
gjester er økt vesentlig etter en flott sommer.
Det er solgt 2 eldre RIBer for kr. 15 000 pr stk.
Kursinntekter / treningsavgifter viser en sterk økning fra 2013 med kr 53’ fra kr 84’ til
137’ der Camp Steilene alene sto for en inntekt på ca. kr 100’.
Kontingentinntekter er nå på kr 137’, ca. kr 10’ under budsjett som i hovedsak skyldes
en nedgang antall medlemmer fra 421 til 411. Alle medlemmer som ikke har betalt
kontingent i 2014 etter gjentatte purringer er strøket.
Lotteriinntekter fra Ski Bingo er kr. 122’, en oppgang fra 2013 med kr. 56’ som skyldes
at vi ble medlem medio 2013.
Kostnader
Totalt er foreningens kostnader i 2014 kr 33’ høyere enn budsjettert og kr 502’ høyere
enn i 2013.
Leiekostnader er økt fra kr 12’ til kr 30’ og omfatter leie av Falch Nutec lokaler på
Svestad, leie av kystkultursalen på Steilene og leie av container for båter om vinteren.
Strømutgifter er redusert fra kr 46’ til kr 41’.
Kostnader til innkjøp av joller, båter og hengere har i år vært kr 471’ mot et budsjett på
kr 414’. Det er en økning fra 2013 på kr 402’ og omfatter investering i 2 RIB samt en
Multi sikkerhetsbåt. Alle båter ble godkjent for støtte av spillemidler.
Vedlikeholdskostnader i havna er kr 174’, ca. kr 45’ over budsjett og kr 37’ over fjoråret.
Det er i hovedsak kostnader knyttet til opprusting av fabrikken med seilloft som er årsak
til budsjettoverskridelsen – arbeidene var ikke medtatt.
Trenerkostnad er økt fra kr. 98’ i 2013 til kr 187’ i 2014. Økningen har i hovedsak sin
årsak i Camp Steilene med 6-7 trenere over 2 uker og må sees i sammenheng med en
inntekt på kr 200 000 fra påmeldingskontingenter og Gjensidigestiftelsen.
Det er betalt ut elitestøtte på kr 36’ mot budsjettert 40’.
Forsikringspremier er økt fra kr. 52’ til kr 90’. Dette har sin vesentlige årsak i innkjøp av
3 nye båter samt forsikring av innleide for dugnad på klubbhuset.
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Medlemsavgift til Norges seilforbund utgjør kr. 48’ og OAS ca kr 4’. Det betales i tilegg
kontingenter til eksterne, bl.a. Norges lotteriforbund og Nesodden Idrettsråd.
Eiendeler
Foreningen disponerer plass til ferge og 2 småbåter i Alværn Småbåthavn. Fordringen er
ikke balanseført.
Likviditet
Foreningens likviditet er god med kr 810’ i bankinnskudd og kontanter.

Informasjon
Leder Rune Wallner
Vara: Stein Ødegård
Nye informasjonskanaler
Satsningen på elektronisk kommunikasjon fortsetter. Vi ser at det å kunne, relativt
enkelt, bruke mail lister og etablerte kanaler for å sende ut informasjon er viktig.
Vi har nå en velfungerende Facebook side, hjemmeside og kan enkelt dele informasjon
mellom de forskjellige elektroniske media. Vi benytter også epost utsendelser til å
informere om arrangementer, listene er relativt stabile og vi har p.t ca 200 interessenter
som mottar utsendelser i regi av Nesodden Seilforening.
Mediedekning rundt våre arrangementer
Alle regattaarrangementene 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 ny og spennende kanal for medlemsinformasjon.

Klubbhus
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Klubbhusutvalget har i 2014 bestått av:

Eva Korneliussen - Leder
Svein Søderlund - Innkjøp
Rune Eliassen - Teknisk
Vertskap
Det har vært meget godt bemannet med vertskap i sesongen 2014. Målet var at kiosken
skulle holdes åpen i alle helger gjennom sommerferien, og dettte har vi ikke klart i 2014, det
var en helg og en ukes vakt som ikke var dekket opp.
Vertskapet gir et vesentlig bidrag til klubbens sosiale liv og åpenhet mot allmennheten – slik
at sesongen 2014 alikevel må karakteriseres som meget tilfredsstillende.
Utleie
Det har vært litt utleie i 2014 sesongen, noe som har bidratt til økte inntekter. 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/driftsartikler
Sortimentet i kiosken har ikke blitt forandret denne sesongen, bortsett fra under jollecupen
da Hildegunn serverte pizza og innbakte pølser. Dette er noe som vi bør se nærmere på i
2015 sesongen.
Teknisk drift/vedlikehold/vask
Rune har også i år hatt oppgaven som vaktmester, han gjør fortløpende vedlikehold på
huset. Store deler av huset ble malt utvendig i sommer. Huset har i år blitt vasket
regelmessig av en ansatt vasker, dette er noe vi må prioritere i 2015.
Årsrapport fra Jolle og Brett for sesongen 2014.
Jolle- og brettutvalget har i 2014 bestått av:
 Adrian John Bates, Leder.
 Alf Magne Andersen, klassekaptein E-jolle, regatta.
 Pål Gramnæs, følgebåter – Trakk seg fra jolleutvalg august.
o Christian Lundblad valgt inn i november, Følgebåter.
 Inger Bucher – trakk seg fra jolleutvalget i november.
 Annette Maritvold, sosialt.
 Thomas Dam, klassekaptein Optimist – Trakk seg fra jolleutvalget i november.
o Ian Ova valgt inn i november, utvalgsmedlem.
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Sturla Holand, klassekaptein Brett.
Bjørn Forslund, treneransvarlig.

Trening
I 2014 har vi hatt en fin gruppe med jolle og brett seilere på steilene – 37 seilere.
Steilene har vært en aktiv trenings plass for jolle og brett seilerne fra mandag til og med
torsdag gjennom sesongen.
Seilere:
 Vi har 3 aktive E-jolle seilere, 2 har hospitert på treningen hos Bærum seilforening.
 Vår Osborg i 29’er klassen, hun har hospitert på trening hos KNS. Vår sluttet i 29’er
høsten 2014.
 Vi har hatt 25 Optimistseilere fordelt på:
o Nybegynner gruppa – 15 (fullt kurs)
o Viderekommende- og NC gruppa – 10 (5+5)
(Pga. få seilere har viderekommende og NC/Regatta seilerne vært slått sammen til en
gruppe i 2014)
 Brettseilere 10 deltagere hvorav 6 nybegynnere.
13 jolleseilere fortsatte fra 2013 til 2014 sesongen.
Trenere
Vi har hatt 7 jolle trenere med oss gjennom sesongen.
 Nybegynnerne; Maren Clausen (vår) , Emil Aslaksrud og Halvard Holand (høst).
 Viderekommende/NC; Magnus Andersen (vår), Maren Clausen (vår), Bjørn Forslund
(høst) og Henrik Andersen (høst).
 Klubbregatta; Henning Ødeby Karlsen.
 Brett; Sigurd Holand, Morten Markvard, Damir Hanzek og Sturla Holand
 Vintertrening: Henrik Andersen og Henning Ødeby Karslen
Stor takk rettes til trenerne for 2014 sesongen.

Kurs
Optimist kurs, nybegynnere har i 2014 vært fulltegnet.
De har trent hver tirsdag på vårsesongen og flyttet til torsdagene på høsten for å få trener
kabalen til å gå opp. Det har vært en ivrig gruppe av seilere og foreldre og det regnes med at
mange vil fortsette i 2015 sesongen.
Optimist kurs, viderekommende og Norges Cup (NC) har vært slått sammen i 2014. De har
trent hver torsdag på våren og hver tirsdag på høsten. Oppstart i 2014 var 19 mars for denne
gruppen. Mange av disse har deltatt på klubbregattaen for joller som er blitt holdt på tirsdager
på våren og torsdager på høsten. I år har vi hatt en fin og aktiv NC-gruppe på 9 stykker – av
disse er det gledelig å se at 4 har deltatt på Norges Cup’er.
Av Optimist seilerne har 4 deltatt på Norge Cup’er og en på Nordisk mesterskap og NM.
Av E-Jolle seilerne har 2 deltatt på Norges Cup’er, 3 i NM og en i VM.
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Brett seilerne har trent på mandager og onsdager.
(Sturla kommer med noen linjer her)
Vintertreningen har hatt 8-10 deltagere fredager fra november og ut året på Alværn
ungdomsskole i bassenget og gymsalen.
JolleCup, OAS:
Nesodden Jollecup – 13-14 August arrangerte vi Nesodden Jollecup med OAS status.
Arrangementet var åpent for Optimist, Zoom 8, 29’er og RS Feva men det var kun seilere fra
Optimistklassen som deltok. Fin deltagelse i C-klassen. Et flott arrangement for våre Cseilere og en fin debut for mange seilere slik OAS cuper skal være. Dessverre ingen vind så
for A og B seilerne ble det ikke gjennomført noen seilaser. Deltagelse; 22 stk (5 stk i Aklassen, 4 stk i B-klassen og 13 stk i C-klassen)
OAS E-jolle Clinic 28-30 mars hadde vi 10 E-jolleseilere som deltok på treningssamling på
Steilene. Magnus Andersen var trener. Deltagerne var innlosjert i klubbhuset.
Seilcamp
Under sommeren 2014 ble det avholdt to sailcamp på Steilene ”CampSteilene”, den ene i juni
(uke 26) og den andre i august (uke 32), hver på 5 dager. Tidligere har vi hatt seilcamp for
bare våre medlemmer og de har vært drevet med bruk av frivillige foreldreresurser og noen
trenere. Denne gang søkte og fikk NSF penger fra ”Det store seilløftet”. Forutsetningen var da
at campen skulle være åpen for alle. ”CampSteilene” baserte seg på flere typer aktiviteter der
seiling var mindre del for de som ikke hadde seilt før. Barna fikk være med krabbefiske,
bading, lek på land, brettseiling, tokrona, optimist og storbåt. Det var 30 barn/leir, totalt 60
barn. Femten av deltakerne var medlemmer før campene og 15 til meldte seg inn som
medlemmer (som del av familiemedlemskap) under campene. Vi fikk flere medlemmer i
NSF, men så langt ikke flere aktive seilere, men da det var i slutten av sesongen kan det
fortsatt være at vi ser noen barn igjen til oppstarten av seilkursen våren 2015.
Ansvarlig for begge camper var Maren Clausen. Hun ble lønnet av seilforeningen for å
forberede campene (lage plan for gjennomføring, velge ut ledere og ordne med markedsføring
og de praktiske tingene rundt sailcampen) samt å lede de og å skrive sluttrapport. Thomas
Dam, Annette Maritvold (Jolleutvalget) og Øyvind Degnes (seilforeningens leder) laget
rammeavtale i samarbeid med Maren og Bjørn Clausen og fulgte opp sikkerhet, økonomi og
spørsmål rundt valg av trenere. Det ble engasjert 7 ledere i tillegg til Maren Clausen (6-7
ledere/camp) og av disse var 5 trenere fra vår forening. De øvrige 2 aktivitetsledere med
pedagogisk bakgrunn. Begge sailcamper, leder og trenere/aktivitetsledere fikk flotte
tilbakemeldinger fra deltakere og foreldre og det ble en fin sak i Amta.

Sosialt
1 mai holdt vi Kick-Off for å ønske nybegynnerne med foreldre velkomne samt for å markere
sesongstart.
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Sommeravslutning: Rett før St. Hans 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 ble i 2014 avholdt ute på Steilene 1 november. Premiering for deltagelse til
alle er en selvfølge. Tradisjon hvor de eldre seilerne presenterer sin seilsesong ble videreført
også i 2014, disse er store forbilder for våre yngre jolleseilere. (Foredragsholdere; Henrik
Andersen, Vår Osborg og Oda Skeide Bates)
Sølvjolla ble tildelt Hedvig Ødeby Karlsen, i juryens innstilling står det at Hedvig får prisen
for god fremgang i 2014 samt stå på vilje under trening.
Støtte, 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. Nesodden
seilforeningen har da bidratt med treningskontingent for våre seilere. I tillegg har
seilforeningen budsjettert støtteordning både for startkontingenter til Norges Cup samt
Elitestøtte hvor egne regler er utarbeidet. Vi har tildelt kr 36 153,- i elitestøtte og kr 16 870.- 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.
Båter og utstyr
Jollegruppa har hatt dugnad både vår og høst. 2 nye RIB følgebåter er kjøpt inn og 2 av de
eldste RIB’ene er solgt – For tiden har vi 4 stk RIB båter: 2 stk nye FarEast 480 med 40 HK
Yamaha motorer, Valiant 470 med 50 HK Mercury motor og en mindre Valiant 310 med 9,9
HK motor. Følgebåtene er overhalt og sjøsatt/ilandsatt. Vi har i dag en veldig bra og ny
RIB/følgebåt park og bra optimist jolle park.
Rapport fra E-jolle seilerne:
1) E-jolle Clinic, Steilene 28-30 mars
Det deltok 10 seilere fra Tønsberg, Bundefjorden, Drøbakssund, Bærum og Nesodden på
samling ledet av Jon Axel Mortensen og Magnus Andersen. Mange seilere bodde på
klubbhuset hele helgen og ordenet med måltider etc. Vi hadde en fin og sosail samling og
Steilene bør brukes oftere til denne type samlinger. OAS støttes oss med midler som dekket
utgifter til en trener for dette arrangementet og Amta var ute på banen og laget en fin
reportasje til lokalavisen. Det var lite vind hele helgen og det ble blandt annet arrangert
bakkeløp opp fra Alværn brygge til Alværn skole.
2) Liros Nordic Race, Stenungssund 5-6 april
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Henrik Andersen og Henning Ødeby Karlsen deltok i denne tradisjonsrike regattaen som en
den store sesongåpningen for seilere i Sverige og Norge. Henrik la lista høyt for sesongen og
sto til slutt igjen som vinner av hele regattaen! Henning seilte også godt og ble nr 22 av i alt
40 deltagere.
3) Torbole Europe Meeting, Lake Garda påsken 2014
Våre tre E-jolleseilere deltok i regattaen på Gardasjøen i Italia. som ble avsluutet med fire
dagers treningssamling sammen med svenske og danske seilere. Guttene hadde fine dager og
i konkurranse med i 120 seilere seilte Henrik Bucher meget sterkt og ble til slutt sammenlagt
nr. 3! Henrik Andersen ble 14 og Henning Ødeby Karlsen nr. 56.
4) Kieler Woche
Henrik Andersen deltok for Nesodden og endte på 20 plass av i alt 55 seilere fra Norge,
Tyskland, Danmark, Sverige og Spania.
5) VM, La Rochelle, Frankrike
Under VM var Henrik Andersen en av de seks norske guttene som var forhåndsuttat til å
representere Norge. Henrik endte på 25. plass av i alt 73 gutter under VM. I forkant av VM
deltok Henrik i det norske laget som vant Nations Cup, som er E-jollenes uoffisielle VM i
lagseiling.
6) NM E-jolle, Stavanger
Arrangementet ble avviklet som del av Stor-NM og alle våre tre E-jolleseilere deltok med
følgende resultater 4) Henrik Andersen, 6) Henrik Bucher og 20) Henning Ødeby Karlsen.
7) Norges Cup E-jolle 2014
Alle våre tre seilere har deltatt i Norges Cup men Henrik Bucher har ikke fått med seg så
mange da han har jobb på nord-vestlande, resultater endt ranking E.jolle 2014t; 4) Hernik
Andersen, 17) Henning Ødeby Karlsen og 30) Henrik Bucher.
8) Ranking E-joller, Nesodden 18-19 oktober 2014
Seilaktivitetene på Steilene sesongen 2014 ble avsluttet med rankingseilas for E-jolleklassen.
Det deltok i alt 28 joller og medlemmene i seilforeningen bidro til et fint arangement for
klassen. Det var dessvarre altfor lite vind på dagen lørdag til at vi kunne avvikle seilaser,
vinden kom derimot veldig sterkt på kveldstid slik at vi opplevde blandt annet at en E-jolle
blåste på sjøen fra sin «trygge» plass på land. Søndagen startet med fin vind men døde
dessverre før det igjen fylte mer og mer vind på fra sør. Dette reddet et fint og sportslig
arrangement og vi fikk avviklet fem fine seilaser. Våre seilere plasserte seg som følger: 3)
Henrik Andersen, 5) Henrik Bucher og 25 ) Henning Ødeby Karlsen. I arrangementet inngikk
også kretsmesterskapet for E-joller og her ble Henrik Andersen nr. 2 foran Henrik Bucher på
bronseplass.
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Takk til alle som har bidratt i utvalget for 2014

Havneutvalget
Havneutvalget i 2014
Kjell Nygaard
Rune Sletten
Arild Vangstein
Olav M Bjørnås
Per Asp
Rune Eliassen
Stein Torget

Leder
Vedlikehold og dugnadsansvarlig
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Status.
Seilhavnas 28. driftsår er gått over i historien og vi kan se tilbake på et godt år med mange
besøkende og høy aktivitet blant medlemmene. Havna fremstår i god stand med alt planlagt
vedlikehold utført. Den besluttede generelle oppgraderingen av båtplassene, ved at det skal
anskaffes og monteres fortøyningsbommer på alle dobbelplasser, som er fast utleiet har blitt
videreført i henhold til plan og fem bommer er montert. I alt 11 bommer skal anskaffet og
prosjektet skal gjennomføres over en 4-års periode. Tre nye vil bli anskaffet i 2015.
Arbeidet med mesaninen i fabrikken er fullført og symaskin er på plass og klar til bruk for
medlemmene. Det vil fortsatt være mulighet for et par interesserte å bygge seg bod. Vi
målsetter oss å få installert fast belysning på loftet som da vil være tilgjengelig for reparasjon
av seil og andre båttekstiler. Vi får med andre ord et godt seilloft til disposisjon.
Vær og ikke minst trafikksjø utsetter havna vår for stor slitasje og til tider skade på båtene.
Siden kommunen startet arbeidet med rullering av kommuneplan-arealdelen har styret
arbeidet for å få utvidet havna med forsterkning/utvidelse av moloen og/eller utlegg av
flyene bølgedempere.
I det aller siste har planen vært gjennom politisk behandling og det foreligger en positiv
holdning til våre planer. Høringsfristen er 4.2.2015. Det er tegnet inn vårt forslag til
utvidet molo. Der er en forutsetning at ingen tiltak settes i verk før en ordinær
byggesaksbehandling er gjennomført.
Styret/havneutvalget vil starte deltaljeplanlegging og søke finansiering i 2015 med sikte
på realisering i 2016/17.

Dugnad.
Vårdugnaden 5. og 6. april.
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24 personer deltok lørdag og 12 deltok søndag. Årsaken til at deltakelsen var lavere enn
tidligere var at jollegruppen og brettgruppen ikke deltok. De gjennomførte sin vårklargjøring
andre dager.
Havna ble imidlertid gjort klar for sommeren. Det var ingen skader av betydning etter
vinteren. Tre nye fortøyningsbommer var ikke ankommet og ble montert senere.
Blåtann ble skrapt og stoffet. Over vannlinjen ble skroget pusset og malt i frisk blåfarge.
Dette ble gjort på Kavringen der Blåtann var til årlig service.
Total innsats inklusive montasje av de tre bommene og oppussing av Blåtann er ca. 260
timer.
Høstdugnaden 25-26 oktober.
Høstdugnaden ble en vellykket stordugnad.
Vi var 40 voksne og 7 unger lørdag og 17 voksne søndag. Lørdagen i strålende finvær.
Søndagen i kuling fra sør som varte hele dagen og hele dagen etter. Studie av bølgedata fra
Nortek viser at bølgehøyden lå mellom 0,6 og 0,7 meter signifikant i to døgn. Se bildet.

Total innsats inklusive alle grupper er ca. 320 timer. Ungene er ikke medregnet.
Alle gruppene deltok og fikk gjort alt vinterklart på sine områder.

Tilbringerbåter.
I tillegg til Blåtann vil to gule Pionerer utgjøre tilbringerflåten i 2015.
Gråtass er overført til jollegruppa som en hendig sikringsbåt under trening.
Trifoilen er tiltenkt andre oppgaver godt forplantet på land
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Rettighetshavere.
Seilforeningen er debitor for i alt 29 rettighetshavere. Verdi av innskutt kapital er pr
31.12.2014 kr 2.091.314,- Alle rettigheter utgjør 120,75 m.
I 2014 var det det 23 rettighetshavere som benyttet sin rettighet ved å ha båt i havna.
Sommersesongen ble gjennomført med havnevakt hver helg i hele sesongen. Vi har
registrert ca 1100 gjestedøgn og en inntekt på kr 203.982,Dette er en betydelig forbedring fra 2013 og den fine sommeren vi har bak oss må være en
vesentlig årsak til det gode besøkstallet.
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 gleden av en trygg,
funksjonell og pålitelig havn.
Havneutvalget
31.12.2014
Kjell Nygaard

Storbåt
Storbåtutvalget har i 2014 bestått av Colin Bevan, Leder - Olav M. Bjørnås, nestleder
Marit Sletten, Øyvind Degnes, Henno Grenness, Tormod S. Petersen og Stein Ødegård.
Utvalget har 4 møter dette året.

Aktiviteter:
Det ble gjennomført 2 temakvelder, ett treff og to kurs i 2014.
Første arrangement var 5. februar med Thomas Nilsson fra North Sails. FIF huset på
Fagerstrand ble benyttet for anledning. Som alltid, godt oppmøte når vi har våre seminarer i
samarbeid med North. Tema for kvelden var hvordan å opprettholde høyest mulig snittfart på
båten.
26. februar var det klubbkveld på «Kroa» på Fagerstrand, Seiling i Arktiske strøk. Ca 20
personer møtte opp for å høre på Rune Holte og Svein Søderlund holde et flott foredrag med
film og bilder fra seilturen som gikk fra Tromsø til Svalbard via Bjørnøya på leid båt. Hilde
Holte, Line Rødseth, Øyvind Degnes, Harald Wetlesen og Svein Rynning (familiemedlem til
Hilde og Rune ) var også med på denne flotte turen. Humoristisk og engasjerende foredrag
med flotte bilder. Rune Holte fikk seg en mer eller mindre frivillig badetur for å redde jolla –
og vi er alle glade for at det gikk bra – det var mye lærdom å høre om erfaringen av effekten
av kaldt vann og nedkjøling – skremmende.
I april ble det i april arrangert opplæring i Sailwave resultat system.
13. mai ble det avholdt et kurs i førstehjelp. Kursholder var Arild Thorseth, en nylig
pensjonert lege fra Norsk Luftambulanse. Det var en svært nyttig og lærerik kveld for de 11
som deltok.
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12. november forsøkte vi et uformelt treff på Pavlijongen, for å diskutere sesongen som gikk
og sesongen som kommer. Det ble en hyggelig kveld med 17 fremmøtte.
North Sails Treningssamling
Første helgen i mai var vi i år som i fjor vertskap for North Sails som arrangerte
treningssamling for NOR Rating båter. 14 båter deltok.
Telenor regatta
Etter fjorårets suksess ble vi i år også forespurt om å arrangere regatta for Telenor’s
seilegruppe for de ansatte og inviterte gjester. Regattaen foregikk på faste merker rundt
Steilene. Klubben fikk kr 8000,- for dette. Færre båter deltok i år enn i fjor, men vi håper at
de kommer tilbake i 2015 også.
Voksenkurs,
Det ble ikke avholdt voksenkurs i 2014, men dameseilere fra tidligere års kurs deltok på
Færder’n og fikk en flott 3. plass.
Hummerseilasen
Grunnet kulingvarsel i Skagerak ble det endringer i opplegget. Vi hørte at til og med de
svenske hummerfiskerne holdt seg i land, - så man kan si at «Kosterhummeren» gikk av med
seieren i år. Stein Ødegård var raskt ute med en plan B, som innebar flott seiling til Holmsbu
fredag 10. oktober med en fantastisk hummermiddag på kvelden hos Brdr Jensen. Tradisjon
tro, dagen etter satte båtene kurs for Engelsviken. Totalt 8 båter var påmeldt – men 9 båter
møtte i Engelsviken. Takk til Svein Ødegård for et flott arrangement som de som deltar setter
stor pris på.

Egne regattaer
Steilene Rundt 2014
Tormod S. Petersen var regattasjef – tusen takk til Tormod for årets innsats.
11. deltagende båter, 16 regattaer + en trening, i nyere tid er dette rekord i antall tellende
regattaer. Hyggelig å se noen nye båter på startlinjen, som Farrosson samt Capere Ventus.
Gratulerer til Elderado, med Alf Magne Andersen med mannskap som vant årets Steilene
rundt. Wasabi kapret andre plassen. Dessverre så er det en nedgang i antall deltagende båter.
Det blir jevnlig diskutert hvordan å øke rekrutteringen til Steilene Rundt og Storbåtvalget ser
på andre variasjoner til kommende sesong som vi håper vil gi resultater i forhold til deltager
antallet. Nivået er stigende og vi ser gode resultater i andre regattaer.
Steilene tredagers
Vårens vakreste eventyr, ifølge deltagerne. 11 båter deltok på årets arrangement, den 7. i
rekken. Flotte seilas fra Steilene til Sandspollen, Storekjær til Rødtangen fyr, og siste dag fra
Holmsbu til Son. Våre venner i Fri fikk motorhavari og en ivrig gjeng hentet deler hos
Heitmann Marina og mekket det hele i stand igjen. Siahgahay, fikk problemer med giret, noe
Bjørnsen & Co tok med knusende ro. Bacecamp var best sammenlagt, tett fulgt av Morild og
Siahgahay. Takk til Sigurd Parmann og Svein Søderlund som tar arrangørjobben og gjør en
utmerket jobb.
Klubbmesterskapet NorRating,
Klubbmesterskapet ble avholdt 30 august – hele 14 båter var påmeldt og det ble to flotte
regattaer på fjorden den dagen. Først løp ble startet utenfor Fagerstrand, takk til Ole-Jørgen
Roven og Dag Bjørnsen som la en flott bane. Distansebanen for andre løp ble lagt av Marit
Sletten (regattasjef) i samråd med Stein Ødegård Gratulerer til Wasabi med flott
førsteplass, tett fulgt av Elderado på annen plass.
Kretsmesterskapet

14

Nesodden Seilforening fikk tildelt kretsmesterskapet fra Oslo og Akershus Seilkrets ( OAS).
Øyvind Degnes og Henno Grenness hadde ideen om å arrangere denne som en serie med
avslutningsseilas i Nesodden Høstcup. De som seilet en regatta i kretsen, var automatisk med
i serien om å bli kretsmester. Olav Bjørnås utviklet et dataprogram, som automatisk lastet ned
resultatene fra de regatta som var tellende og beregnet rangeringen. Storbåtgruppa så på
dette som et prøveår. Konseptet var vellykket og det det vil bli mere fokus på
markedsføringen av serien i 2015. Kretsmester ble Andante med skipper Terje Hall
Torgersen vant. Beste seilforening ble Bundefjorden Seilforening.
North Sails Nesodden Høstcup.
48 båter deltok i årets regatta, dessverre var det 9 båter færre enn i fjor. NM Orci ble avholdt
samme helg, så vi hadde dessverre litt konkurranse fra dette arrangementet. North Sails
Nesodden Høstcup er Shorthand seilernes siste regatta i deres nasjonale ranking og 15 båter
deltok i denne klassen.
Dessverre var det til tider lite vind, på distanseseilaset ble det kun en båt – Solo, som kom i
mål på lørdagen og kun avholdt denne dagen. Søndag ble det avholdt 3 baneseilaser og med
vind mot slutten av dagen kom alle som var tålmodige i mål på distanseseilaset.
11meterere stilte med egenklasse – seks deltagende båter. The White Rabbit med Jonny
Hjerpeseth vant klassen. Baneseilas ble vunnet av Barcarole opus IV, med Bjørn Vadholm,
Distanseseilaset ble vunnet av Kismet jr med Erik Berg. Klassen for Shorthand seilere ble
vunnet av Solo med Rune Aasberg
Regattasjef var Stein Ødegaard og banesjef Alf Magne Andresen som gjorde en flott jobb. På
land hadde Hanne Bjørnås ansvar for arrangementet og gjorde en strålende innsats.

Terminfestede storbåtregatta
HH Skagen Race
193 båter påmeldt til årets HH Skagen Race, forholdene ble omtalt som perfekte. 4 båter fra
NSF stilte på startlinjen og det tok mellom 15 ½- 16 ½ timer over. Veldig gode resultater på
to av båtene, Gratulerer til Bris m/Henno Grenness med en flott 10 plass overall tett etterfulgt
av Trigger med Terje Nygaard med sin 12 plass sammenlagt – begge stilte i klassen for
Shorthandseilere. Vindfang, Tormod Petersen og Gammel Moro, Bjørn Forslund var de to
andre båtene som stilte.
Færder’n
691 båter deltok på årets Færder seilas, hvorav 26 båter fra Nesodden Seilforening . Godt
med vind fra nord ga en utfordrende start med mye broaching utover fjorden. Kraftig
grunnstøting av en svensk båt i startområdet, samt personskader ved Nærsnes. Gode
plasseringer på våre båter i sin respektive klasser:
4. plasser:
 Bajazzo, Per Søderlund
 Basecamp, Sigurd Parmann
3. plasser ,
 X Red Dingo 3 plass, Line Katrin Rødseth,
 Siahgahay, Dag Bjørnsen,
2 plasser
 Elderado, Alf Magne Andersen
 Xmeralda, Colin Bevan
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Elderado, Alf Magne Andersen, fikk beste overall plassering med en 42. plass.
Seapilot2star – 2014
Regattaen het tidligere Watski2Star 74 båter stilte, 4 båter var påmeldt fra Nesodden.
Fremdragende innsats fra Elderado, med Alf Magne Andersen og Magne Andersen som vant
sin klasse og ble nr. 4 overall. Morild, med Olav Bjørnås og Børre Søraas-Sæther fikk en 8
plass i samme klasse. Øyvind Degnes seilte med Rune Øverbø på X-pronto (KNS). Timeout
var påmeldt, møtte opp men startet ikke pga sykdom.

Hollenderseilasen
6 båter fra Nesodden Seilforening deltok på denne tradisjonsrike regattaen. Beste plassering
fikk den nyanskaffede Farr 40 ILC, Farroson, med Kim Lie med en tredje plass i sin klasse.
Morild fikk en flott 5 plass. De andre som deltok var Vindfang, Tormod S. Petersen ( 8 plass)
Siahgahay – Dag Bjørnsen, (9 plass), Wasabi, Stein Ødegård (11 plass) og Tango, Marit
Sletten 14 plass – lite vind preget regattaen.

Shetlandrace
Tre skippere stilte fra Nesodden seilforening på denne prestisjefylte regattaen i nordsjøen ML,
Lars Dyrhaug, Wasabi, Henning Føsker og Rune Werner med Cutting Edge II. Lite vind i
mange timer ved start, men frisk vind og kuling inn mot Lerwick.
Fantastisk innsats av Wasabi med klasseseier og 6 plass overall. Cutting Edge II ( Innleid for
Kongsberg Våpen ) fikk en flott 3 plass i sin klasse og 17. plass over all. ML deltok bare den
ene veien.
GVA Marstrand Big Boat Race
Wasabi valgte i 2014 å være med på Marstrand Big Boat Race framfor Skagen Race. De
vurderte 6 baneseilaser gir mer sportslig utfordrende. Marstrand er et flott sted å arrangere
seilaser. Arrangementet var morsomt og godt gjennomført. Wasabi anbefaler dette til alle
som liker baneseilaser med mye båthåndterning.
Atlantic Rally Cruises ( ARC )
Børre Søraas Sæther seiler som skipper på Maline (en IMX 45). De har hadde et flott seilas
over Atlanterhavet og seilte i mål med en flott 7 plass i racing-klassen for de minste båtene.
Det var 17 i båter i denne klassen. Børre seilte også shorthanded med Maline i Oslofjorden
Rundt, da som mannskap, og vant sin klasse. Han seilte også shorthanded (som mannskap) på
Astragale i Skagen Race, og kom på 5. plass.

Båtlaget
Båtlaget Mumm36 Tango
Seilforeningen eier to andeler i båtlaget. Det er dermed åpent for alle medlemmer å være med som
mannskap. Flere har benyttet seg av muligheten i løpet av sesongen.
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Tango har hatt en aktiv sesong med deltakelse i Færder’n, Hollender’n, klubbmesterskapet og
Nesodden Høstcup. Båten var også med på Steilene Rundt og tirsdagsseilasene på
Lysakerfjorden, der det ble fjerde plass sammenlagt.
Båten ble brukt på sommerleieren for å ta med barna på tur til Håøya.

En andel har skiftet eier i løpet av året. Per Berntsen sin andel ble overtatt av Erik Asbjørnsen
fra Oksval.
Båtlaget har i år ikke mottatt sponsorpenger fra Wilhelmsen, men har seilt tirsdagsseilasene
på Lysakerfjorden der hoveddelen av mannskapet er ansatte hos Wilhelmsen. Dette gir en god
inntekt. Økonomien i båtlaget er god.
Det er ikke gjort større seil eller utstyrsinvesteringer denne sesongen.

Avsluttende kommentarer
Storbåtgruppa har hatt et høyt aktivitetsnivå for sesongen 2014. Resultatene har vært svært
gode for våre seilere i samtlige av de større regattaene som vi deltok i. Onsdagsregattaen har
dessverre en nedgang i antall båter som stiller på startlinjen, men det jobbes for å stimulere til
økt deltakelse for kommende sesong. Klubbmesterskapet er definitivt et vellykket konsept.
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