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Forsidebilde: North Sails Nesodden Høstcup 2016 ble en fantastisk regatta med enorm
deltakelse, flott vær og fantastiske seilforhold. Bildet er tatt fra baneseilasene. Ikke lenge før
start ser det ut for.

Forord
Årsrapporten er styrets beretning om driften i Nesodden Seilforening for sesongen 2016 2017 Sentralt i rapporten står regnskapet og regnskapsrapporten. Hvert utvalg rapporterer fra
sin drift og angir sentrale vedtak og aktiviteter gjennom året.
Styret 2016 - 2017 har bestått av
Øyvind Degnes, leder
Tormod S. Petersen, nestleder, administrasjon og økonomi
Colin Bevan, Storbåtutvalg
Vibeke Lunel, klubbhusutvalg
Michael Schultz, jolle og brettutvalg
Kjell Nygård, havneutvalg
Erik Johan Wersøe, informasjonsutvalg (Trakk seg i perioden og ble erstattet av vara Rune
Wallner)
Styret har hatt 7 styremøter i 2016 - 2017. 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 mye som er
gjennomført.!
Ledelse og administrasjon

Leder
Det er i utvalgene aktiviteten skjer og lederen oppgave er i stor grad å følge opp at alle har det
bra og at utvalgene følger sin handlingsprogram. Og selvfølgelig at vi ikke bruker opp penga
på tull og tøys. Men noen definerte punkter har jeg også. Detter er punktene satt opp i
handlingsprogrammet for 2016-2017. Kommenter i uthevet skrift

Ledelse og administrasjon
Molo: Vi vil støtte havneutvalget sitt arbeide med videre planlegging av en forlengelse av
moloen. Dett er etter hvert tvingende nødvendig for å sikre folk og utstyr forsvarlige forhold
på Steilene. Det har vært flere ulykker hos oss relatert til store bølger fra skipstrafikken. Det
kan vi ikke akseptere! Arbeidet har pågått også i 2016, men ikke på full gass.
Økonomi: Holde kontroll på inntekter og utgiftene. Sikre de økonomiske betingelsene slik at
vi kan opprettholde vårt høye aktivitetsnivå. I 2016 legges det opp til et middels
investeringsnivå. Men det kommer andre tider og vi trenger en robust økonomi for de store
investeringene som kommer: Det er kjøpt inn en ny RIB og en flott henger, og brukt
penger på Seilligaen/ Champions legague. Men regnskapet er innenfor vedtatt budsjett.
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Informasjon: Vi kan bli mye bedre på informasjon til våre medlemmer. Det må vi gjøre noe
med i 2016-2017. Nye Web sider, bedre struktur rundt face book. Etc.
Her er det etablert ny web side, på Facebook er det ikke gjort endringer
Seilliga: Foreningen er i 1. divisjon i seiling med J70 i seiligaen. Det er håp og tro at dette er
et attraktivt tiltak for å øke interessen rundt seiling generelt og interessen rundt foreningen
spesielt.
Vi deltok i seilligaen og gjorde det måtelig bra, kvalifiseringen til Campions Leaguge
ikke gikk bra. Om dette har bidratt til stor interesse for medlemmene er diskutabelt,
Men ett år er intet år.

Så til rapport fra utvalgene.

Økonomi og administrasjon
Økonomi- og administrasjonsansvarlig: Tormod S. Petersen
Varamedlem til styret: Bjørn Clausen

Pr. 31.12.16 er det registrert 400 medlemmer i Nesodden Seilforening, 176 kvinner og 224
menn. Medlemmene fordeler seg slik: Familiemedlem A 92, familiemedlem B 220,
hovedmedlem junior 13, hovedmedlem senior 68 og hedersmedlem 7.
Det totale medlemstallet viser en nedgang i 2016 med 16 medlemmer til 400. 54 medlemmer
har meldt seg ut, avgått ved døden eller strøket grunnet manglende kontingentinnbetaling etter
purringer. 38 nye medlemmer er innmeldt i foreningen i 2016.
Nesodden Seilforening benytter Idrettsforbundets medlemssystem KlubbAdmin for
medlemsregistrering og fakturering av medlemskontingenter.
Løpende regnskapsføring er i 2016 ivaretatt av Regnskapskontoret Follo AS v/ Hanne
Engseth. Regnskapskontoret er medlem av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
NARF. Rapportutarbeiding ivaretas av økonomi- og administrasjonsansvarlig.
Kommentarer til regnskapet for 2016

Regnskapet for 2016 viser et underskudd på kr 20.036, mot budsjettert underskudd på kr
128.500. Resultatforbedringen på 108´kroner i forhold til budsjettet, skyldes primært
98´kroner mindre brukt på vedlikehold havn, 69´mindre brukt på trenerkostnad og 60´kroner
mindre brukt på seiljoller, båter, hengere på utgiftssiden. På inntektssiden har vi mottatt til
sammen 52´kroner mer enn budsjettert på havneinntekter.
Inntekter
Seilforeningens primære inntektskilder er, rangert i størrelsesorden, Havneinntekter faste på
222´kroner, Havneinntekter gjester 180´kroner, Tilskudd (momskompensasjon mm) 134´
kroner, Kursinntekter/treningsavgifter 128´kroner, Medlemskontingenter 117´kroner og
nettofortjeneste på kiosksalg på 98´kroner. Hertil kommer Lotteriinntekter (Bingodrift) på
tilsammen 82´kroner.
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Totale inntekter er kr 98´kroner lavere enn budsjettert, som først og fremst skyldes mindre
omsetning enn budsjettert i kiosken. . I forhold til 2015 er de totale inntekter redusert med
193´kroner. Dette skyldes primært lavere Startkontingenter som var 104´mindre enn i 2015,
grunnet NM avholdt dette året. Kioskinntektene var 54´kroner lavere, i tillegg ble Tilskudd
51´kroner mindre enn året før. Kontingentinntekter ble redusert med 15´kroner fra året før,
grunnet reduksjon i medlemsantallet på 16.
Kostnader
I forhold til budsjettet, er Seilforeningens kostnader 201´lavere enn budsjettert (se første
avsnitt om regnskapskommentarer over). I forhold til 2015, var det allikevel en
kostnadsøkning på 128´kroner. Dette skyldes økt kjøp av RIB, nye motorer med 95´ kroner.
Data/IT (herunder økning i gebyrer på KlubAdmin, deltager.no, Vipps.) Nets mm, samt
utvikling av nye nettsider) på 88´kroner. Hertil kommer økning i Elitestøtte med 36´kroner.
At vedlikeholdskostnader i havna er 98´kroner mindre enn budsjettert, betyr på ingen måte at
vedlikeholdet ligger etter. Vedlikeholdet følger en langsiktig plan, og ved bl.a. å flytte rundt
på båter med fast plass, kunne innkjøp av nye ”fingre” reduseres i forhold til hva som var
budsjettert.

Eiendeler
Foreningen disponerer plass til ferge og 2 småbåter i Alværn Småbåthavn. Fordringen er ikke
balanseført. Under Anleggsmidler ert det oppført et lån på 20´kroner til Norges Seilforbund,
som er en betingelse for å kunne delta i Seilsportligaen. Lånet opparbeider ikke renteinntekter,
og lånet vil bli tilbakebetalt dersom Seilforeningen ikke lengre ønsker å delta i
Seilsportligaen.
Likviditet
Foreningens likviditet er god med 1.076´kroner ’ i bankinnskudd og kontanter.

INFO
Leder Erik Johan Worsøe Eriksen
Vara: Rune Wallner
Erik trakk seg perioden og Rune har fungert som leder i deler av året
Informasjonskanaler
Foruten uformelle kanaler bruker vi nettsiden vår, Facebook-sider, epostutsendelser og
medlemssiden i Seilmagasinet for å kommunisere med omverden og informere våre
medlemmer.
I løpet av året har utvalget fått laget en helt ny web side. Denne blir et godt verktøy for god
informasjon til medlemmene.
Foreningen har fått mye og god mediedekning takket være god innsats fra ivrige medlemmer.
Mediedekning
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Vi har hatt regelmessige omtale i Amta og Seilmagasinet takket være god innsats fra ivrige
medlemmer.
Vår side i Seilmagasinet er en verdifull kanal som mange leser, både egne medlemmer og
øvrige lesere av Seilmagasinet.

Klubbhus
Klubbhusutvalget har i 2015 bestått av:
Vibeke Lunel – Leder/Innkjøp
Heidi Maria Rask-Arnesen- Vara
Rune Eliassen - Teknisk
ÅRSRAPPORT KLUBBHUS 2016

Vertskap
Det har vært vertskap kontinuerlig gjennom hele sommerferien. Det var kun 2 helger i juni
som ikke ble dekket opp. Dette var til gjengjeld svært varme og solfylte helger hvor vi gikk
glipp av en vesentlig omsetning. Helgene i juni rett før sommerferien er vanskelig å fylle opp,
folk har ofte mye å gjøre, jobbavslutninger osv. Vi har diskutert muligheten for å kunne
ansette noen til å stille opp i slike tilfeller.
Det var vanskelig å oppdatere vertskapslisten på nettsiden. Jeg fikk ikke tak i koder og
passord selv om jeg ba om hjelp flere ganger. Alle som henvendte seg til klubbhus fikk svar,
men det er viktig at listen ligger ute på nett.
Ellers var det flere nye hyggelige og flinke folk som stilte opp som vertskap, og huset var fullt
bemannet hele sommerferien.

Kiosk
Vi hadde samme vareutvalg og priser som i fjor. Dette fungerte godt. Vi har holdt oss til faste
leverandører og hatt en logistikk som fungerer. Vi fikk vipps i løpet av sommeren og dette var
en etterlengtet service som mange var svært fornøyde med. Vi brukte vipps hovedsakelig til
havneavgift, men det var også fint å ha et alternativ i kiosken om betalingsterminalen ikke
fungerte. Omsetning i kiosken var lavere enn i fjor, det var ikke like fint vær som de siste
årene og heller ingen store arrangementer som NM i denne sesongen.
Huset
Terrasse og trapper ble skrubbet under vårdugnad. Disse skulle oljes i løpet av sommeren.
Dette ble ikke gjort og må prioriteres neste år.
Vanntermostaten var i uorden. Kommunen fikset dette.
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Vi ansatte en fast vasker, som trakk seg i løpet av sommeren. Å få til en bedre ordning med
vask er viktig. Jeg har tatt kontakt med kommunen ang vask, om de kan stille opp med noe
siden huset er deres, men har ikke fått noe svar på dette.
Jeg fikk skinnende ny gul tralle som jeg er meget fornøyd med.

Årsrapport fra Jolle og Brett
Jolle- og brettutvalget har i 2016 bestått av:
 Michael Schulz, Leder
 Bjørn Forslund, hovedtrener, treneransvarlig.
 Christian Lundblad, følgebåter.
 Adrian John Bates, Material.
 Ian Ova, Christian Sørlie, Thomas Sørlie, Hilde Ødeby utvalgsmedlem.
 Sturla Holand, klassekaptein Brett
Deltagere uketrening
I 2016 hadde vi en fin gruppe med jolle- og brettseilere på Steilene – ca 40 seilere (2015: 46).
Steilene har vært en aktiv treningsplass for jolle- og brettseilerne fra mandager til t.o.m.
torsdager gjennom hele sesongen.
Seilere:
 Vi har hatt 2 Laserseiler under høsten, Oda Skeide Bates og Vincent Vaske.
 Vi har hatt 34 Optimistseilere som deltok under ukas trening fordelt på:
o 1 nybegynnergruppe – 14 deltagere (26 i 2015)
o 1 viderekommende og 1 NC gruppe – 20 deltagere (11 i 2015)
 Brett&Kite-seilere: frivillig opplegg med ca 5 aktive (14 i 2015)
 Ved innetrening vinter 2016/2017 deltok 16 jolleseilere (16 i 2015)
Trenere
Vi har hatt super ivrige, engasjerte jolletrenere (Bjørn Forslund, Cecilie Haug, Vår Osborg,
Emil Aslaksrud, Halvard Holand, Henrik Andersen, Henrik Bucher, Gorm Osborg) med oss
gjennom sesongen. Stor takk rettes til alle trenerne for 2016 sesongen med mange seiler på
banen. En ekstra stor takk til de som stilte frivillig og var ansvarlig for all trening Bjørn
Forslund og Cecilie Haug for Nybegynner trening!
Optimist og Laser jolle aktiviteter
Jollegruppene er i god fart. Det har vært en ivrig gruppe av seilere og foreldre og det regnes
med at minst 30 unge seilere vil fortsette i 2017 sesongen. Mange fine kvelder på Steilene,
mye reiser rundt til andre steder for regatta deltagelse. To som gikk over til Laser under
høsten.
Nybegynner kurset har vært fullt i 2016 med flere som startet etter sommeren. De startet i
mars med en teori-kveld på Alværn skole og fortsetter med en kveld med bassengtrening samt
jolle i Son basseng. Trekantseilene (kjøpt i 2015) ble brukt og hadde en positiv effekt særlig
for dem som var litt redde ved for mye vind i seila.
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Alle grupper trente tirsdager sammen. Noen i regatta gruppa og NC-gruppa har trent tre dager
i uke, med fysisk trening på onsdager. Under oppstarten samlet NC gruppe seg for teori og
trening på hytta (Takk til familie Forslund). Deltagelse på Son frostbite i mars 2016 og Easter
Regatta i Holland startet sesongen. Den ”vanlige” treningen begynte vi tidlig i april.
Sportslig var året fullt med events. 8 deltagere fra NC-gruppa har deltatt på Norges Cup’er i
Asker, Ålesund, Stavanger og Sandefjord og to av NSF var med på NM i Bergen.
Sammenlagt i NC ranking fikk Emil Forslund en veldig brå plass 16 i optimistklasse A. Emil
Forslund vant også Klubbmesterskap under første seilcamp i Steilene – Gratulasjon! Tre
Nesoddinger kvalifiserte seg til å dra til Junior Nordisk mesterskap i Horsens, Danmark (Oda
Skeide Bates; Marieke og Vincent Vaske). På OAS cup var flere av Nesodden på pallen: Eskil
Ova Plass 1 Opti B, Emil Forslund Plass 2 i Opti A, Oda Skeide Bates med plass 3 i Laser
4.7.
Emil, Vincent, Marieke og Jonas Sørlie var våre NSF team under Opti lag cup, 17-18.9. på
KNS mot 12 andre lag fra hele Norge. Spennende, mye gøy, med fem seier i sølv fleet og en
solid plass 8 tilsammen.
Spesiell imponerende i NC gruppe var motivasjon til å delta i flere internasjonale regatta i
2016. Easter Regatta, Brassememeer/Holland (6 fra NSF), Liros Cup, Stenungssund/Sverige
(6 fra NSF), Herbstpokal i Schwerin/Tyskland (6 fra NSF), Lerum, Sverige (1 fra NSF),
Malaga (1 fra NSF), Reggio di Calabria, Italy (1 fra NSF).
Under høsten prøvde Oda og Vincent seg i Laser jolle. Oda hospiterte hos KNS, og Vincent
deltok i samling i Hvasser. Begge to er mer en motivert å seile framover Laser.
Brett&Kite aktiviteter
Brett seiling gikk over til mer frivillig aktivitet i år uten organisert trening. Sturla Holand
sluttet som ansvarlig i år etter flere år med koordinasjon – tusen takk for innsats.
2 Camp Steilene 2016 – Seiling for alle (22-26 juni og 15-17 august)
Under sommeren ble det avholdt to sailcamp på Steilene ”Camp Steilene”, ledet av Michael
Schulz og Bjørn Forslund med fire trener. Det var 23 deltagere i juni og 16 deltagere i august.
Noen deltagere hadde ingen seilerfaring og var ny til klubben. Barna fikk opplæring i seiling
når værforholdene var bra, men ellers kunne de prøve seg i og krabbefiske, bade, leke på land
og brettseiling. Camp var organisert i forbindelse med en gave av 5 optimist joller fra
Gjensidige stiftelse ”Seiling for alle” i 2015. August seilcamp var annonsert bredd i OAS og
fikk støtte for samling av OAS. Begge to seilcamp viste seg til å være viktige i å rekruttere
nye nybegynnere.
Sosialt
Mange øyeblikk og opplevelser ble delt i år i den lukkede facebook gruppen, med 88
medlemmer. Vinterskihelgen ble avholdt en gang til i Nordseter (23-24 januar) med en stor
gjeng av 10 familier (takk til familie Bates for organisasjon). Den sørget for mye prat om
seiling allerede tidlig på året. Sommeravslutning: 21. Juni avholdt vi sommeravslutningen for
alle jolleseilerne på Steilene. Dette var morsomt og de fleste av seilerne våre møtte opp og
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mottok fortjent hyllest for sin innsats i vårsesongen. Det ble dessuten grillfest og
foreldreregatta med stort engasjement fra både juniorer og foreldre. Sesongavslutningen ble
avholdt 24. november på Berger. Deltagerpremier til alle er en selvfølge. Fine bilder på
storskjerm. Tradisjonen der de eldre seilerne presenterer sin seilsesong ble videreført også i
2016, disse er store forbilder for våre yngre jolleseilere. Sølvjolla ble tildelt Liam SkeideBates for sitt sprang I mestringen av optimistjollen i 2016.
Støtte, satsing på seiling som idrett
Seilforeningen ønsker å støtte alle seilere som har lyst å satse på idretten sin. I tillegg har
seilforeningen budsjettert støtteordning både for startkontingenter til Norges Cup samt
Elitestøtte der egne regler er utarbeidet. Vi har tildelt kr 40 000,- i elitestøtte og kr 15 000.- i
startkontingenter til seilere som kvalifiserte seg til dette etter gjeldende regler. For Nesodden
SF er det viktig å synliggjøre og oppmuntre seilere som satser på idretten.
Båter og utstyr, gave fra Gjensidige Stiftelse ”Seiling for alle”
Jollegruppa hadde dugnad både i vår og i høst, oppklarte klubbhus, seilbod og fabrikken. RIB
følgebåtene er tatt vare på (Takk til Christian Lundblad med extra hjelp av Martin Bjørum).
Følgebåtene er overhalt og sjøsatt/ilandsatt. En RIB er sliten, og under trening opplevde vi
noen små kriser, fordi RIBene ikke var tilgjengelige. Det viste seg i tillegg at det kan være en
utfordring når flere trenere og sikkerhetsbåter samtidig er på vannet (noen gang tre grupper
samtidig). En ny RIB ble derfor kjøpt i desember og vil gjøre trening opplegg fremover
enklere.
Vi har I dag mange optimstjoller å velge mellom grunnet tidligere kjøp av joller og 5 nye
Optimist joller som NSF fikk i gave fra Gjensidige stiftelsen i 2015 i forbindelse med sommer
seilcamp og seiling-dagen ”Seiling for alle”.
En ny tilhenger ble endelig innkjøpt for transport av opptil 6 joller samt RIB under våren. Den
ble fint utstyrt (takk til Thomas Sørlie og Christian Sørlie) og ble brukt flere ganger i 2016,
Gjør transport for deltagerne våre lettere og er ikke minst sosialt.

Havneutvalget
Havneutvalget i 2016
Kjell Nygaard
Leder
Kjell Nygaard
Vedlikehold og
dugnadsansvarlig Arild Vangstein Teknisk (strøm,
vann, luft, Olav M Bjørnås Undervanns
konstruksjoner
Per Asp
Flytebrygger
Rune Eliassen
Rausmolo
Ronny Willumsen
Båter
Lars Dyrhaug
Trebrygger, sjøbua, badeflåten, fabrikken
Status.
Seilhavnas 30. 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
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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
sluttført i år og i alt 12 bommer er montert
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. Politisk behandling er gjennomført og vi kan forlenge rausmoloen med
inntil 40 m Havneutvalget har utarbeidet tre alternativ til forlengelse og saken ligger i styrets
hender for beslutning om hva som skal fremlegges for årsmøte.
Styret har gjennom året arbeidet med mulig finansiering uten at det foreligger et endelig
vedtak på hvilke alternativ vi er i stand til å gjennomføre. Detter er en sak det nye styre
vil arbeide videre med i året som kommer.
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 2017 med sikte på
realisering i 2017/18.
Dugnad.
Vårdugnaden 9. og 10. april.
21 personer deltok lørdag og 14 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. En nye fortøyningsbom ble montert og planen om 11 bommer, som nå er blitt til
12 ble dermed gjennomført
Tilbringerbåtene ble klargjort og sjøsatt
Høstdugnaden 22. og 23. oktober.
Høstdugnaden ble en vellykket ren
havnedugnad Vi var 20 personer på lørdag og
13 på søndag.
Rutinemessig og planlagt vedlikehold ble gjennomført og havna gjort klar for vinteren
Tilbringerbåter.
Båtene ble tatt på land og rengjort og motorene fikk sin vinterkonservering.
Det viser seg at den nye Pioneren har en fabrikasjonsfeil som gjør at den tar inn vann
i dobbeltbunn. Båten er brakt tilbake til leverandør for andre gang.
Vi vil få en helt ny tilsvarende båt levert til årets sesong.
Fullføringen av reparasjonen av Blåtann etter grunnstøting vil bli gjort i februar
2017. Det er fortsatt uoppklart hvordan dette havariet oppsto.
I tillegg til Blåtann vil to gule Pionerer utgjøre tilbringerflåten i 2017.
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Rettighetshavere.
Seilforeningen er debitor for i alt 29 rettighetshavere. Verdi av innskutt kapital er
pr 31.12.2016 kr 2 204 400,Alle rettigheter utgjør 120,75 m.
I 2016 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 registret
I inderkant av 900 besøkende noe som er på linje med det vi hadde i 2015.
Vips har vært til stor nytte for havnevakten.
Vi er ualminnelig heldige som har en så stor dugnadsånd bevart selv om vi ser en
nedadgående trend. Det kan være vert å minne om at det er dugnadsplikt for alle med
rettighetshaverbevis i havna og at plikten er to dager vår og to dager høst hvis fire dager
er nødvendig for å holde havna i god stand. Det skal også legges til at noen, selv uten
plikt bidrar utover dette.
Styret vil rette en stor takk til alle som har bidratt til at vi alle har gleden av en
trygg, funksjonell og pålitelig hav 31.12.2016 Kjell Nygaard

Storbåt
Storbåtutvalget har i 2016 bestått av Colin Bevan, Leder - Olav M. Bjørnås, nestleder. Øvrige
utvalgsmedlemmer er Marit Sletten, Øyvind Degnes, Tormod S. Petersen og Stein Ødegård
og Michael Kristiansen.
Utvalget har 3 møter dette året – i tillegg epost diskusjoner for den «løpende» drift.

Aktiviteter:
Det ble gjennomført 2 temakvelder i løpet vinteren 2016.
10. februar ble det en hyggelig kveld på Flasken, hvor Monica og Børre Søraas Sæther fortalte
om sin tur til Karibien. 31 deltagere møtte – og det var høy skravle faktor før innlegget fra
Børre. Monica hadde bare noen timers seilerfaring før de satte ut på tur, så læringskurven
hennes måtte vært bratt! Men hun virket trygg og god - og ville ut på nytt.
9. mars kom Christen With og snakket om bruk av sløreseil.
Det ble også lagt opp til et uformelt treff med Fagerstrand «mafian» i slutten av november.
men dessverre intet oppmøte foruten de fra Fagerstrand.
North Sails Treningssamling - 1-3 mai.
Første helgen i mai var vi i år som i fjor vertskap for North Sails treningssamling for NOR
Rating båter. Dessverre ca kun 10 båter deltok ifølge Pål Berntsen.
Telenor regatta.
Grunnet besparelser i Telenor ble det ikke regatta i år.
Voksenkurs,
Det ble avholdt voksenkurs med oppstart 23. mai og fordelt over 5 kvelder. 8 deltagere.
Vellykket og positive tilbakemeldinger. Enkelte har meldt interesse for å stille som
mannskap på regattabåt for kommende sesong i tillegg til nyanskaffelse av egen båt. Takk til
Lena og Rune som lot oss leie LeMer.
Romantic Regatta
4 juni stilte 5 båter på startlinjen. Det var lagt et flott løp fra Steilene, Banen ble lagt rundt
noen av øyene i indre Oslofjord og målgang ved Nakholmen. Forholdene så veldig fine ut
like før start, men dessverre så løyet vinden, og til slutt ble det motorkjøring inn til Lille
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Herber’n hvor vi hadde fått låne bryggeplass av Oslo Seilforening. Hyggelig kveld og god
stemning. Flere båter hadde ønske om å stille, så vi regner med økt deltagelse i 2017.
Hummerseilasen
10 båter stilte og de fikk noen flotte dager på sjøen 13-16 oktober. Vi hadde to konsept i år.
«Classic» med seiling fra Son til Koster fredagen og en light versjon for de som ikke hadde
tid eller ønsket å seile helt til Koster. Nytt av året var dessuten tid tagning –Starten gikk ved
Gullholmen og målgang ved Svenskegrensen, ca. 32 Nm Vinden var frisk og først over
mållinjen var Francine, seilt tid på 3:57:00, (en snittfart på over 8 knop). Vinneren ble
Eldorado, med en korrigert tid på 03:53:54. De aller fleste seilte Shorthanded og med flott
spinnakerføring i til dels mye vind. Takk til Stein Ødegård som tar initiativ til arrangementet
– nå for 7. gang.

Egne regattaer
Steilene Rundt, 27. april - 28. september.
9. deltagende båter var påmeldt hele serien, mot 11 båter i fjor. I høstsesongen kom ytterligere
2 båter til. Det ble avholdt 15 regattaer + en trening. Suveren 1. Plass gikk til Wasabi,
Vindfang kapret 2. plassen, Timeout på 3 plass og Morild med en flott 4 plass. I løpet av
regattaens 15 seilaser, ble det 7 individuelle seiere blant båtene og regattaen har engasjert
minst 50 seilere. 2 av seilasene ble avholdt i samarbeid med Asker seilforening. Disse
seilasene ble avholdt på pølsebane, og gav deltagerne verdifull trening med større startfelt, og
flere konkurrenter å bryne seg på. Oppmerksomheten rundt dette samarbeidet gav også en ny
deltager. Takk til Trimar 2 (fra KNS/Bærum SF) for at de valgte å delta på Steilene rundt i
høstsesongen. Tusen takk til Michael Kristiansen som har vært regattaansvarlig og tusen takk
også til Line Rødseth for utmerket resultatservice.
Steilene tredagers, 05- 08 mai.
Vårens vakreste eventyr – utvilsomt. 13 båter deltok på årets arrangement (mot 15 året før).
Det gode arrangementet er i store trekk uforandret. Flotte seilas fra Steilene til Sandspollen,
Storeskjær til Rødtangen fyr. Avslutningsdagen bød på regatta fra Holmsbu til Son og nytt
for året var premieutdeling og avslutningskvelden lagt til Sauholmen. «Nykommeren»
Wasabi ble best sammenlagt, tett fulgt av Morild med en flott 2 plass og Xmeralda på 3 plass.
Tusen takk til Sigurd Parmann og Svein Søderlund som tar arrangørjobben og gjør
arrangementet inkluderende for alle som deltar.
Klubbmesterskapet NorRating 3 september
I år fikk vi deltagere fra Kavringen (-strand), Steilene og Fagerstrand. Det var dessverre ikke
flere enn 8 båter på startlinjen + en DNS Tilbakemeldingene var bare positive og alle som
stilte hadde en flott regattadag på sjøen. Takk til Rune Holte som la en fin bane fra
Fagerstrand og opp til Steilene Takk til Line Rødseth som tok seg av resultater og til Bjørn
Inge Karlsen som tok målgang i sundet på Steilene. Gratulerer til Eldorado med en flott
første plass, Morild med en solid andre plass og Tango med en vel fortjent tredjeplass!
Kretsmesterskapet OAS
Nesodden Seilforening har etablert seg godt som arrangør av kretsmesterskapet fra Oslo og
Akershus Seilkrets (OAS). Opplegget er uforandret og går i å arrangere kretsmesterskapet
som en serie med avslutningsseilas i Nesodden Høstcup. OAS virket godt fornøyd med
serien. Vi ønsker OAS skal engasjere seg mer i å gjøre konseptet kjent blant de foreningene
som deltar. Kretsmester ble Gråtass, Skipper Bente Vikenes fra Asker Seilforening. Beste
seilforening ble Asker Seilforening og beste båt fra Nesodden ble Morild.
North Sails Nesodden Høstcup 24 -25. september.
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73 båter påmeldt og Ca 310 personer hadde en fantastisk regattahelg hos oss. En solid og god
oppgang fra året før. North Sails Nesodden Høstcup er Shorthand seilernes siste regatta i
deres nasjonale ranking 23 båter deltok (mot 14 båter året før). Kåringen av årets
shorthanded seiler, Elling Rishoff, var allerede avgjort før høstcupen, men oppslutningen var
god for det! I år la både X-35 klubben og First 31.7 klubben sitt klasseklubbmesterskap til
Høstcupen. Samarbeidet og dialogen med disse partene er god. Alf Magne Andersen var sjef
for det sportslige og Øyvind Degnes var ansvarlig for arrangementet.
Festen på kvelden var vellykket og stemningen god. Takk til alle som gjorde en innsats.
Tilbakemeldingene fra deltagerne var særdeles gode og vi fikk hyggelig omtale fra flere
foreninger og i seilmagasinet.
Klassevinnere:
- First 31.7 – Sjaman, skipper Jan-Kristian Vedeler - (Tønsberg SF)
- X-35 – Vortex, skipper Martin Moe - KNS
- Shorthanded: Gode Venner Skipper Elling Rishoff - Asker SF (Morild m/ Olav Mork
Bjørnås på 5.plass og Leken fra Asker SF som hadde Bjørn Forslund om bord kom på 2.plass)
-Nor Rating
--Distanse u/spinnaker: Kismet, Skipper Erik Berg, Oslo SF (Siahgahay m/ Dag Bjørnsen på
2. plass)
--Distanse m/spinnaker: Snehvit, Skipper Aril Berg, Bærum SF (Tango m/Iver Iversen på
3.plass )
--Nor Rating Bane Sons of Hurricans, Skipper Jon Sverre Høiden, (Wasabi m/ Henning
Føsker på 5. plass)

Terminfestede storbåtregatta
HH Skagen Race 4-6. mai.
140 båter påmeldt til årets HH Skagen Race, mot 144 båter i fjor. Kun 1 båt fra Nesodden,
Farroson Skipper Kim Lie, med en 10 plass i sin klasse. I tillegg seilte Øyvind Degnes på
Xpronto i klassen Shorthanded med Rune Øverås (KNS) og fikk en 7 plass.
Færder’n - 10. juni.
567 båter deltok på årets Færder seilas (mot 675 i fjor). 19 båter fra Nesodden Seilforening
(mot 26 båter året før)
2. plasser:
● Siahgahay, skipper Dag Bjørnsen, NOR Rating R
● Too Bonito, skipper Pål Berntsen, NOR Rating R
3. plasser:
● Lill, Skipper Axel Wiborg, Tur og Hav Maxiklassen u/spinnaker
● Eldorado, Skipper Alf Magne Andersen, NOR Rating Cruiser
● Wasabi, Skipper Henning Føsker, NOR Rating R
● X-Red Dingo, Skipper Line Katrin Rødseth, NOR Rating – u /spinnaker

Seapilot2star – 16-18. juni.
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Regattaen het tidligere Watski2Star. 50 båter stilte på startlinjen mot 53 båter i fjor. 3 båter
var påmeldt fra Nesodden Seilforening (uforandret), I tillegg stilte Øyvind Degnes på
Xpronto, fra KNS.
Gratulerer til Eir IV, Truls Daae Starheim, med en 2plass i sin klasse, Eldorado med en flott3
plass, skipper Alf Magne Andersen, tett fulgt av Morild på 4 plass i samme klasse – skipper
Olav Bjørnås
Zhik Skjæløy OneStar
29 båter påmeldt til årets Zhik Skjæløy OneStar og for første gang en båt fra Nesodden.
Wilda var på startlinjen med Kristian Jerpetjøn om bord. ( ettersom dette er en One Star,
fungerte Kristian som Skipper, storseil trimmer, fokkeslask, lukemann, byssegutt osv osv.! ).
Kristian gjorde en solid innsats og sikret en imponerende 5.plass – flotte saker og en god
opplevelse ifølge Kristian.

Hollenderseilasen - 27. august.
Totalt 233 båter var påmeldt, (mot 200 året før). 7 båter fra Nesodden Seilforening deltok.
Wasabi sikret en fabelaktig 2. plass i R4 Skipper Henning Føsker. Tango en flott 4 plass,
Skipper Marit Sletten, og Cecilie Haug med en velfortjent 5 plass i Nor Rating uten spinnaker.
Seilsportligaen
På grunnlag av kvalifiseringen i 2015 deltok Nesodden SF i «Sailing Champions League
2016. Mesterskapet ble avholdt i St Petersburg. Laget vårt fikk en tøff konkurranse med de
beste klubbene i Europa og endte på en 23 plass hvor de 15 beste lagene møtes til finale på
Sardinia i slutten av september.
Den hjemlige seilsportligaen i 2016 har bestått av fire stevner i henholdsvis Oslo, Sandefjord,
Stavanger og Bergen. Nesodden hadde en meget god utvikling i serien med følgende
resultater i de fire stevnene: 12, 10, 8 og 4! Plasseringene ga oss 8. plass totalt av det 15
lagene i første divisjon. Nesodden er dermed kvalifisert til å delta i første divisjon også i
2017.
Av deltagerne har vi hatt et spenn på seilere i alderen fra 15 til 50 år. Det har kun vært en
dame/jente med å seile og det er et mål å få med fler for sesongen 2017. Foreningen har
gjennom deltagelsen fått ett nytt medlem og to av medlemmene kan ises å ha gjort come back
i aktiv seilsport for Nesodden SF. Laget har i hovedsak bestått av en liten stamme med unge
seilere krydret med eldre seilere i enkelte av regattaene. Båten seiles av fire personer under
konkurranser under stevnet i Oslo hadde vi fem seilere som rullerte på seilingen, men gikk
over til fire seilere i de andre stevnene da det ble for mye venting med fem seilere.
Seilingen har foregått i båtklassen J70. Det ble undersøkt flere muligheter med leie- eller
lånebåt uten å lykkes i sesongen 2016. Ideelt sett ville det vært bra å ha enten to J70 eller
Melges 24 på Steilene hvor foreningens medlemmer kunne trene/matche. Dette ville ikke bare
hevet nivået til foreningens seilere men helt sikkert også økt interessen blant foreningens
medlemmer, gjennom at enda flere seilere ville deltatt både gjennom trening og konkurranser.

13

Konkurransene under den første sesongen med seilsportliga har vært veldig intense og
morsomme. Det synes som det er stor enighet blant alle seilere som har deltatt på ett eller
flere stevner at dette har vært morsomt og ikke minst veldig lærerikt. Foreningene som har
deltatt i første divisjon har vist seg frem på en veldig positiv måte og det legges merke til at
også Nesodden hevder seg med deltagelse internasjonalt og med en sterk avslutning i
seilsportligaen ved en fjerde plass.
Deltagerne i 2016 var: Simen Hauland, Henrik Halvorsen Bücher, Henrik Andersen, Øyvind
Degnes Inger Bucher, Magnus Andersen Hans Petter Haugstad, Eirik Gramnæs Vincent
Vaske og Alf Magne Andersen.
Avslutningsvis kan vi gledelig nevne at det nå finnes en Melges 24 i seilforeningen slik at det
vil være mye enklere å få til trening for lagene som skal delta i de enkelte seilasene
i seilsportligaen 2017.

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.
Tango har hatt nok en aktiv sesong med deltakelse i Bjørvika Sprinten, Bunnefjorden Rundt,
Færder’n, Hollender’n, Håøya Rundt og Nesodden Høstcup. Båten var også med på
Klubbmesterskapet, Steilene Rundt og tirsdagsseilasene på Lysakerfjorden, der det i år ble 6.
plass sammenlagt av 32 båter.
Tre andeler er solgt i løpet av året. Per Søderlund, Guro Sletten og Rune Sletten har solgt seg
ut, mens Gitte Mårtensen, Andreas Buøen og Tonje Waaler har kommet inn.
Iver Iversen har tatt over ledervervet etter Rune Sletten.
Båtlaget har i år ikke mottatt sponsorpenger fra Wilhelmsen, men har seilt tirsdagsseilasene
på Lysakerfjorden med ansatte hos Wilhelmsen som mannskap, samt hatt et par sosiale turer.
Dette gir en god inntekt. Økonomien i båtlaget er god.

Undersøkelse – medlemmer som har meldt interesse for Storbåtseiling
Vi har ca 135 medlemmer som har meldt sin interesse for storbåtseiling. I oktober så foretok
vi en enkel undersøkelse for å forsøke å kartlegge nærmere interesseområder og for å avdekke
om det er behov for å korrigere satsningsområder. Responsen var god – litt over 60
responderte.
Oppsummert, Ca halvparten av de som respondentene har båt primært for turseiling, ¼ for en
kombinasjon tur og regatta. Å være del av et seilemiljø og bygge nettverk med andre seilere
ansees som en viktig del av det å være medlem. Medlemmene er stort sett veldig fornøyd
med antall arrangement vi lager, være seg tur/regatta/temakvelder. Selv om det er mange
kilder til feilinformasjon i en slik undersøkelse oppfatter vi at utvalget leverer i forhold til
forventninger og ønsker. Undersøkelsen og svarene ligger lagret på Google Drive.

Avsluttende kommentarer
Storbåtgruppa har hatt et godt aktivitetsnivå for sesongen 2016. Vi savner en større bredde i
deltagelse fra våre medlemmer i regattaer utenfor vår regi. Vi får gode tilbakemeldinger på
de arrangementer som vi står for, men synes det er til tider tungt å rekruttere innsats fra
frivillige omkring hjelp til å arrangere høstcupen. Vi ser frem til en god sesong i 2017.

14

15

