Årsberetning
2017 - 2018

Fotograf: Bjørn Inge Karlsen

1

Forord
Årsrapporten er styrets beretning om driften i Nesodden Seilforening for sesongen 2017 2018 Sentralt i rapporten står regnskapet og regnskapsrapporten og utvalgenes rapporterer fra
sin drift.
Styret 2017 - 2018 har bestått av
Endre Sjøvold,
Tormod S. Petersen,
Colin Bevan,
Vibeke Lunel Ohrberg,
Hilde Forslund,
Kjell Nygård,
Odd Gilinsky,

Leder
Nestleder, Administrasjon og økonomi
Storbåtutvalg
Klubbhusutvalg
Jolleutvalg
Havneutvalg
Informasjonsutvalg

Styret har hatt 5 styremøter i 2017 og 2 styremøter så langt i 2018.

Leder
Vi har hatt et betydelig aktivitetsnivå i foreningen i perioden og det er på sin plass å berømme
utvalgenes innsats. Uten den dedikerte innsats våre frivillige yter til fellesskapet ville vi ikke
ha noen forening. Det samme gjelder dugnadsinnsatsen som gjør at vi kan ha et pålitelig
havneanlegg, båter og utstyr.
Styret har videreført arbeidet sammen med havneutvalget for å få realisert ny bølgebryter og
håper vi vil få en beskyttet havn i løpet av 2018. Dette til glede for våre yngre medlemmer og
gjester samt gi reduserte kostnader til vedlikehold.
Havnen og anleggene begynner nå å nærme seg pensjonsalderen. Styret understreker derfor
viktigheten av å fortsette å bygge opp havnefondet slik at vi kan møte fremtidige kostnader.
Det er stor og fornyet oppmerksomhet i hele idretts Norge om NIFs barneidrettsbestemmelser.
Vi vil støtte denne innsatsen. Det er vist en tydelig sammenheng mellom lite variert
aktivitetstilbud og frafall fra idrett i tidlig tenårene. Dette må vi som forening ta tak i. I tillegg
til et godt tilbud til våre yngre seilere, er innsatsen til Seilligaen og Lasersatsingen viktige
virkemidler.
Vi har hatt en nedgang i medlemstallet i 2017 og har i dag 366 betalende medlemmer fordelt
på 158 kvinner og 208 menn. Det er med andre ord viktig at vi styrker vårt
rekrutteringsarbeid.
Som anført i forrige årsrapport kan vi enda bli enda bedre i vårt informasjonsarbeid og
synlighet.
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Økonomi og administrasjon
Økonomi- og administrasjonsansvarlig: Tormod S. Petersen
Varamedlem til styret: Bjørn Clausen
Pr. 31.12.17 (31.12.16) er det registrert 366 (400) medlemmer i Nesodden Seilforening, 158
(176) kvinner og 208 (224) menn. Medlemmene fordeler seg slik: Hovedmedlem familie 92
(77), familiemedlem B 200 (220), hovedmedlem junior 12 (13), hovedmedlem senior 70 (68)
og hedersmedlem 7 (7).
Det totale medlemstallet viser en nedgang i 2017 med 34 (16). 70 (54) medlemmer har meldt
seg ut, avgått ved døden eller strøket grunnet manglende kontingentinnbetaling etter
purringer. 36 (38) nye medlemmer er innmeldt i foreningen i 2017.
Nesodden Seilforening benytter Idrettsforbundets medlemssystem KlubbAdmin for
medlemsregistrering og fakturering av medlemskontingenter.
Løpende regnskapsføring er også i 2017 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 2017
Regnskapet for 2016 viser et overskudd på kr 108.204, mot budsjettert overskudd på kr
68.800. Resultatforbedringen på 39 tusen kroner i forhold til budsjettet, skyldes primært 49
tusen kroner mer i faste havneinntekter, 19 tusen kroner mer i gjestehavninntekter og 25 tusen
kroner mer i Kursinntekter/treningsavgifter. På kostnadssiden er det brukt 53 tusen kroner mer
enn budsjettert på Seiljoller. Her er det innkjøp av 2 Lasere, der full kostnad er belastet 2017,
mens tilskudd i form av mva-kompensasjon først kommer i 2018.
Inntekter
Seilforeningens primære inntektskilder er, rangert i størrelsesorden, Havneinntekter faste på
239 tusenkroner, Havneinntekter gjester 199 tusen kroner, Tilskudd (momskompensasjon
mm) 139 tusen kroner, Kursinntekter/treningsavgifter 128 tusen kroner, Medlemskontingenter
127 tusen kroner og nettofortjeneste på kiosksalg på 106 tusenkroner og
Medlemskontingenter på 101 tusen kroner.. Hertil kommer Lotteriinntekter (Bingodrift) på
tilsaman 76 tusen kroner. Sum inntekter ble 48 tusen kroner lavere, eller 97% av de
budsjetterte. I forhold til 2016, økte inntektene med 124 tusen kroner.
Kostnader
I forhold til budsjettet, er Seilforeningens kostnader 87 tusen kroner lavere enn budsjettert. I
forhold til 2016, var det en kostnadsreduksjon på 4 tusen kroner. De største kostnadspostene
er Trenerkostnad på 172 tusen kroner, Seiljoller, båter, hengere på 153 tusen kroner og
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Lys/varme på 79 tusen kroner. Den siste posten økte kraftig fra 2016, pga av overgang til nye
strømmålere, og manglende rapportering av tidligere strømforbruk.
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.
Balansen
Foreningen disponerer plass til ferge og 2 småbåter i Alværn Småbåthavn. Fordringen er ikke
balanseført. Under Anleggsmidler ert det oppført et lån på 20 tusenkroner 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.
Foreningens likviditet er god med 1.201 tusen kroner I bankinnskudd, i forhold til 1.076
tusen kroner året før.
Seilforeningens egenkapital økte med årets overskudd på 108 tusen kroner til 1.189 tusen
kroner. I forhold til Foreningens totalkapital på 1.223 tusen kroner, er egenkapitalprosenten
hele 97%. Soliditeten er dermed svært god. Årets overskudd er I sin helhet foreslått overført
Havnefondet, som nå utgjør 487 tusen kroner. Styret anser det nødvendig å fortsette
styrkingen av Havnefondet i årene fremover, da Havna etterhvert begynner å trekke på årene.

INFO
Leder: Odd Gilinsky
Vara: Rune Wallner
Media
De enkelte gruppene bruker nå Seilforeningen sin Facebook side til uformell informasjon
samtidig som innlegg på websiden kan merkes for automatisk publisering på FB, jollegruppa
har også sin egen separate FB side som driftes av gruppa selv. De enkelte utvalgene er flinke
til å bruke disse kanalene direkte. Websidene har noe trafikk av nye medlemmer for
innmelding og spørsmål fra eksterne, men er egentlig blitt en informasjonsside. Sidene trenger
nå en oppussing før 2018 sesongen.
Sidene våre i Seilmagasinet redigeres med flittige inlegg fra de enkelt utvalgene, særlig Jolle
og Storbåt har vært gode bidragsytere.
IT
Foreningen har skiftet leverandør av telefon og "bredbånd", som nå er ICE.
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Klubbhus
Det var godt bemannet med vertskap i 2017 sesongen, bl.a hele sommerferien
sammenhengende. Enkelte helger i mai/juni var ikke bemannet. Dette er en vanskelig tid, da
folk ofte har mye å gjøre de siste helgene før ferien med konfirmasjoner, avslutninger osv,
Ikke minst vil folk ut og bruke båtene sine på de største soldagene, ikke stå inne og jobbe
gratis.
Det var stor enighet på årsmøtet 2017 om at vi ikke skulle ansette noen til å jobbe i kiosken på
soldager uten vertskapsdekning. Å ansette folk til dette bryter med dugnadstradisjonen, og vil
kreve en annen driftsmodell enn den vi har i dag. Kiosken er basert på dugnad og tillit, ikke
minst ligger det mye arbeid bak driften, så alle må ha i mente at dette ikke er Narvesen.
Dette medfører at alle har et ansvar for å hjelpe hverandre, og evt åpne kiosken et par timer
når det ikke er vertskap til stede, evt melde seg som vertskap.
Årets omsetning bar preg av sommerværet og ble lavere enn forventet. Vi hadde stor glede av
vipps også i kiosken, da kortmaskinen rømte til havs.
Det ble ingen ordning på ekstern rengjører og klubbhusleder har løst dette ved å ta jobben
selv. Etter store arrangementer er dette en krevende jobb, og jeg kommer i fremtiden til å
fakturere for dette.

Jolleutvalget
Jolle- og brettutvalget har i 2017 bestått av:
• Michael Schulz, Utvalgsmedlem
• Bjørn Forslund, hovedtrener, treneransvarlig.
• Christian Lundblad, følgebåter.
• Adrian John Bates, Material.
• Ian Ova, Christian Sørlie, Thomas Sørlie, Hilde Ødeby utvalgsmedlem.
• Aslak Støen, nytt utvalgsmedlem fra høsten 2017
Deltagere uketrening
I 2017 hadde vi en fin gruppe med jolle- og brettseilere på Steilene – 36 seilere totalt. Steilene
har vært en aktiv treningsplass for jolleseilere tirsdager og torsdager gjennom hele sesongen.
Seilere:
• Vi har hatt 5 Laserseilere i foreningen: Vincent Vaske, Ferdinand Sørlie, Marieke
Vaske, Hedvig Ødeby Karlsen og Jonas Sørli
• 31 Optimistseilere som deltok under ukas trening fordelt på:
• Nybegynnergruppen – 13 deltagere
• Regatta/NC gruppen – 18 deltagere
• Innetrening vinter: 13 betalende jolleseilere
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Trenere
Vi har hatt ivrige og engasjerte jolletrenere (Bjørn Forslund, Cecilie Haug, Vår Osborg,
Henrik Bucher, Henrik Andersen, Gorm Osborg, Vincent Vaske, Oda Skeide Bates m.flere)
med oss gjennom sesongen. Stor takk rettes til alle trenerne for 2017 sesongen.
Optimist og Laser jolle aktiviteter
Jollegruppen er i endring og vi ser en ny generasjon med Laserseilere som vokser frem.
Vi har hatt totalt 36 seilere fordelt på Optimist nybegynnere, regattagruppe og NC, samt
Lasere.
Det har vært treninger tirsdager og torsdager.

Nesodden Seilforening hadde to representanter i internasjonale regattaer i 2017. Emil
Forslund kvalifiserte seg og deltok i VM i Optimist, og Balder Støen kvalifiserte seg – som
førsteårs seiler – til Nordisk Mesterskap i Pernu i Finland. Det var flere seilere som
kvalifiserte til NoM men avstod fra å delta.
Det har vært stor aktivitet fra Nesodden seilere i mange internasjonale regattaer i Spania,
Nederland, Polen og Sverige.
4 Optimistseilere gikk over til Laser midt i sesongen og dermed teller Lasergruppen nå 5. Oda
Skeide Bates gikk over til KNS.
Brett&Kite aktiviteter
Det har ikke vært gjennomført brettaktivitet i 2017 sesongen
Camp Steilene 2017 og regattatreningscamp 2017
Under sommeren ble det avholdt to samlinger på sommeren. I juni den mer tradisjonelle
seilcampen med alt fra helt uerfarne seilere til NC seilere i Optimist og Laser. For første gang
på mange år hadde vi også større joller, nemlig Laserseilere fra Nesodden og en fra Asker.
Campen var annonsert bredt og vi fikk støtte fra OAS til å arrangere. I august avholdt vi
regattatrening for deltakere på KM som Nesodden arrangerte i august. Det var 21 deltagere i
juni og 11 deltagere i august.
Sosialt
Vår lukkede Facebook gruppe «Jolleseiling Nesodden» teller nå 108 medlemmer. Her deles
både store og små øyeblikk fra sesongen. Vi har hatt følgende sosiale aktiviteter i 2017:
Helg på Nordseter med over 40 deltakere
Vintercamp på Steilene arrangert av Bjørn Forslund og Ian Ova.
Kick – off i mai med nye og gamle seilere og påfølgende grilling.
Sommeravslutning og den tradisjonsrike foreldreregattaen i juni. Vinner av årets
foreldreregatta ble Cecilie Haug – vår kjære trenger for regattagruppen.
Sesongavslutning på NIF Idrettshus med presentasjoner fra jolleseilere, konkurranser,
premieutdeling og jollekakebakekonkurranse. Vinner av Årets Sølvjolle ble Eskil Ova. Vinner
av årets bakekonkurranse var Åsa Fylling Eldøy.
Støtte, satsing på seiling som idrett
Seilforeningen ønsker å støtte alle seilere som har lyst å satse på idretten sin. Nesodden har
som en av få seilforeninger en elitestøtte ordning som deles ut til de som oppfyller kriteriene
for denne. 2017 var året vi endret vedtektene for alderskriteriet. Fra og med 2018 kan man
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søke fra man er 11 år, og ikke 13 som tidligere. Grunnen til dette er at dersom man skal klare
å kvalifisere seg til de ulike mesterskapene som 13 åring, så må grunnlaget legges mye før
man er 13 år og dette krever jevn og systematisk trening – også på vintersesongen. Norsk
Optimistjolleklubb satset spesielt på B-klasse seilere og rekruttseilere i NC 2017, med egne
klasser for disse. I tillegg avholdes det alltid et såkalt «Coming Stars» NM for seilere under
13 år.
Båter og utstyr
Jollegruppe har som vanlig avholdt dugnad både vår og høst på eget materiell, samt i
klubbhuset. RIB følgebåtene er som vanlig godt ivaretatt av båtansvarlig. (Takk til Christian
Lundblad med extra hjelp av Martin Bjørum). Følgebåtene er overhalt og sjøsatt/ilandsatt.
Vi hadde stor pågang på kursene og leide inn to joller fra Drøbak Seilforening i sesongen
2017.
Vi investerte i to stk nye Lasere til klubben i 2017. Disse skal brukes til å rekruttere nye
seilere fra optimist og også utenfor. Vi legger opp til at man kan leie båtene et semester av
gangen. 4 seilere kan leie per sesong. 2 på vår og 2 på høstsemesteret.
Med mye reising på regattaer rundt om i Norge og utlandet slites utstyret. Den ene ribhengeren trenger utskiftelse. Videre trenger vi flere ribber for å få nok båter til de ulike
treningsgruppene på Steilene. Vi har en rib som må pumpes opp hver gang det er trening og
dette er tidkrevende på en elles travel kurskveld. I tillegg har vi en ganske ny, mindre, rib som
brukes i lite vind under trening. Denne egner seg ikke spesielt godt i vær med høyere
vindhastighet og bølger.

Kretsmesterskap for Joller:
NSF arrangerte Kretsmesterskap for Joller, alle klasser i august 2017. Vi hadde deltakere i
Optimist klasse A, B og C, samt Laser 4,7 og Radial. Totalt 59 seilere deltok i regattaen. Vi
ble overrasket av et veldig regnvær og vind målt til 18 sekundmeter. Det var mange av de
yngre seilerne som fikk sitt første møte med hvor sterk vinden kan bli, og sikkerhetsbåtene
hadde det veldig travelt en stund til været forsvant like for som det kom. Vi fikk strålende
kritikker fra Amta for arrangementet. Vi ønsker å takke alle fra øvrige deler av Nesodden
Seilforening som stilte seg disponible under KM i 2017 og håper på like stor deltakelse også
under NM.

Havneutvalget
Havneutvalget i 2017:
Kjell Nygaard
Leder
Kjell Nygaard
Vedlikehold og dugnadsansvarlig
Baard Westby
Teknisk (strøm, vann, luft, kran)
Olav M Bjørnås
Undervanns konstruksjoner
Per Asp
Flytebrygger
Rune Eliassen
Rausmolo
Ronny Willumsen
Båter
Lars Dyrhaug
Trebrygger, sjøbua, badeflåten, fabrikken
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Status.
Seilhavnas 31. 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.
Vær og ikke minst trafikksjø er fortsatt en utfordring for havna vår med stor slitasje og til
tider skade på båtene. Styret utarbeidet et forslag om å forlenge rausmoloen med to elementer
a 18m bølgedemper. En presentasjon av prosjektet inkludert en finansieringsplan ble fremlagt
for et ekstraordinært årsmøte lørdag 4.11. 2017. Plan og finansiering ble enstemmig vedtatt av
et meget godt representert ekstraordinært årsmøte. Det var 34 stemmeberettigede medlemmer
til stede
Styret har gjennom året arbeidet med mulig finansiering uten at det foreligger et endelig
resultat.
Detaljplanlegging og utarbeidelse av byggesøknad er igangsatt av ansvarlig søker
Der er en forutsetning at ingen tiltak settes i verk før en ordinær byggesaksbehandling er
gjennomført.
Dugnader
Vårdugnaden 1. og 2. april.
42 personer deltok lørdag og 19 deltok søndag.
En kjempejobb med støpning av 4 betongplattinger samt sammenstilling og montering av fire
nye gjestebord med faste benker samt fire griller ble utført. I løpet av sesongen har vi fått
utrolig mange positive tilbakemeldinger fra besøkende og medlemmer for dette tiltaket som
har beriket havna vår.
Alt beskrevet vedlikehold etter havneboka ble utført og havna ble gjort klar for sommeren.
Det var ingen skader av betydning etter vinteren.
Tilbringerbåtene ble klargjort og sjøsatt
Høstdugnaden 4. og 5. november.
Høstdugnaden ble en vellykket havnedugnad med godt fremmøte mye kanskje på grunn av
det ekstraordinære årsmøte
Vi var 34 personer på lørdag og 12 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.
I tillegg til Blåtann vil to gule Pionerer utgjøre tilbringerflåten i 2018.
Rettighetshavere.
Seilforeningen er debitor for i alt 29 rettighetshavere. Verdi av innskutt kapital er pr
31.12.2017 kr 2 256 090,Alle rettigheter utgjør 120,75 m.
I 2017 var det det 22 rettighetshavere som benyttet sin rettighet ved å ha båt i havna.
Sommersesongen ble gjennomført med havnevakt hver helg i hele sesongen. Vi har registret
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858 besøkende overnattingsbåter noe som er på linje med det vi hadde i 2016.
Vips har vært til stor nytte for havnevakten.
Besøkstallet er sterkt væravhengig og vi får håpe på en tørr og solfyldt neste sesong
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 havn.

Storbåt
Storbåtutvalget har i 2017 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 hyppig epost utveksling for den «løpende» drift.
Aktiviteter:
Det ble gjennomført 4 temakvelder i løpet vinteren 2017, samt et kurs om spleising.
18 januar kom Jon Almtrup og fortalte om seiling langs norskekysten og til Svalbard - 36
møtte opp på Flasken.
8 februar Stein Ødegård holdt et godt foredrag om Instrumentering, 20 var påmeldt, 22 møtte
opp. Det ble en lærerik kveld for de fleste. Konklusjonen er at kalibrering må til.
15 mars, Thomas Nilsson snakket om bruk av sløreseil, tilnærmet fullt hus i underetasjen på
Kroa.
29 mars, «workshop» med Pål Berntsen og Thomas Nilsson - «spleising» med moderne tau.
15 påmeldt og veldig bra opplegg og veldig nyttig – supre tilbakemeldinger.
5 april, Magne Klann – forteller om kjente og ukjente havner langs Skagerak kysten – 38
møtte opp på Flasken for å høre på Magne.
Det ble også lagt opp til et uformelt treff med Fagerstand «mafian» i slutten av november.
men dessverre intet oppmøte foruten de fra Fagerstrand.
North Sails Treningssamling - 6-7 mai.
Første helgen i mai var vi vertskap for North Sails treningssamling for NOR Rating båter.
Kun 15 båter deltok, 3 av disse var fra Nesodden. Dette er et helt supert tilbud, som flere
burde takke ja til.
Telenor regatta.
Ingen interesse i år fra Telenor
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Voksenkurs,
Voksenkurs ble avholdt med oppstart i 18 mai og fordelt over 5 kvelder. 7 deltagere.
Vellykket og positive tilbakemeldinger. Nytt av året var at vi benyttet heftet fra Norges
Seilforbunds «Seil Kjølbåt». Takk til Olav og Øyvind som var kursholdere, spesielt til
Øyvind og Line som lot oss disponere X-Red Dingo
Romantic Regatta
Arrangmentet ble avlyst grunnet manglende påmelding.
Hummerseilasen
Det er 8. gang vi arrangerer dette. 7 båter påmeldt og de fikk noen flotte dager på sjøen 5-8
oktober. To konsept i år også, «Classic» med seiling fra Son til Skjærhalden og en light
versjon for de som ikke hadde tid til å seile til Skjærhalden. Starten gikk ved Bile og
målgang ved innseilingen til Skjærhalden ( Homlungsgrunnen ) ca 36 Nm Vinden var i
praksis uteblivende ved start, frisk vind underveis, og rolig ved målgang. Først over mållinjen
var Mango, men dagens vinner var X Red Dingo, som vant overlegent med 48 minutter før
Mango på korrigert tid. Takk til Stein Ødegård som tar initiativ og takk til SeilTuv for super
flotte premier, så takk til Inger Tuv også.
Egne regattaer
Steilene Rundt, 26 april - 27 september.
12 deltagende båter var påmeldt i serien, ( mot 9 båter i fjor). Det ble avholdt 14 regattaer +
en trening. Morild ble årets vinner etterfulgt av Timeout og Wasabi. 2 av regattaene dagene
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 har resulterte i at Trimar 2 (fra KNS/Bærum
SF) valgte i år også å delta på Steilene Rundt. Tusen takk til Michael Kristiansen som har
vært regattaansvarlig og tusen takk også til Line Rødseth for utmerket resultatservice.
Steilene tredagers, 25 - 28 mai.
10 års jubileum på vårens vakreste eventyr. 13 båter deltok ( samme antall som i fjor). Det
gode arrangementet er i store trekk uforandret. Flotte seilas fra Steilene til Sandspollen,
Storekjær til Rødtangen fyr. Avslutningsdagen bød på regatta fra Holmsbu til Son med
premieutdeling og avslutningskvelden lagt til Sauholmen. Xo årets vinner. Tusen takk til
Sigurd Parmann og Svein Søderlund som tar arrangørjobben og gjør arrangementet
inkluderende for alle som deltar.
Klubbmesterskapet NorRating 16 september
Dessverre ikke flere enn 7 båter på startlinjen. Men de 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
Stein Ødegård som tok tiden ved målpassering. Gratulerer til Vindfang 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. Kretsmester ble Andante, Skipper Terje Hall Torgersen fra Bundefjorden
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Seilforening. Beste seilforening ble Bundefjorden Seilforening og beste båt fra Nesodden ble
Wilda med en flott 6. plass
North Sails Nesodden Høstcup 24 -25. september.
65 båter påmeldt (mot 73 året før). Deltagerne fikk severt en fantastisk regattahelg hos oss.
I år også la både X-35 klubben og First 31.7 klubben sitt klasseklubbmesterskap til
Høstcupen. Vi forsøkte å arranger NM for X-35 klubben, men de manglet noen påmeldinger,
så det ble ikke godkjent av Seilforbundet. Samarbeidet og dialogen med disse partene er
god. Alf Magne Andersen var sjef for det sportslige og Øyvind Degnes og Line Rødsten var
ansvarlig for det som skjedde på land, Colin Bevan hadde det overordnede arrangementet
ansvaret.
Festen på kvelden var vellykket og stemningen god. Takk til alle som gjorde en innsats.

Klassevinnere:
First 31.7 – Sana, skipper Ole Fredrik Melleby ( Asker SF )
X-35 – Barcarole Opus IV, skipper Bjørn Vadholm - KNS
Shorthanded: Jambo, Skipper Torgeir Sten Askvig - Asker SF ( Morild m/ Olav Mork
Bjørnås på 12.plass)
Nor Rating distanse m/spinnaker: Magic, Skipper Kjetil Rekaa, Soon SF ( Tango m/Iver
Iversen på 10 .plass )
Nor Rating Bane - The White Rabbit, skipper Jonny Herpseth ( Røyken SF), Carbon Cave,
Skipper Per Asp på 5. plass.
Terminfestede storbåtregatta
HH Skagen Race 24-26. mai.
200 båter påmeldt til årets HH Skagen Race, mot 140 båter i fjor. 2 båter fra Nesodden (mot 1
båt året før). Vindfang fikk en flott 4 plass og Wilda på 25 plass i sine respektive klasser.
Færder’n 9. juni.
646 5båter deltok på årets Færder seilas (mot 567 i fjor). 19 båter fra Nesodden Seilforening
(samme antall som i fjor). I fjor satte vi som mål å få minst en klassevinner i Færder’n – det
ble to!
1. plasser
Eldorado, skipper Alf Magne Andersen, NOR Rating Cr m Spinnaker
Wasabi, skipper Henning Føsker, R 36
3. plasser:
NN, skipper Kjell Gudmunsen, , NOR Rating H1
4. plasser:
Oline, Michael Guttormsen, Nor Rating uten Spinnaker ( merk det var 3 førsteplasser, ingen
andre eller tredjeplasser i klassen ).
Seapilot2star – 16-18. juni.
48 båter stilte på startlinjen mot 50 båter i fjor. 2 «rene» Nesoddbåter, Morild og Eldorado.
I tillegg stilte Øyvind Degnes på Xpronto, fra KNS. Truls Daae Starheim Eir IV, Arnt Olav
Håøya på Skagerrak
11

Gratulerer til Elderado med en flotte 2 plass, skipper Alf Magne Andersen, tett fulgt av
Morild på 5 plass i samme klasse – skipper Olav Bjørnås. Xpronto fikk en 8. plass i sin
klasse og Eir IV, Truls Daae Starheim, med en 2 plass ( av 2 i sin klasse)
Zhik Skjæløy OneStar 11 september
Hele 52 båter påmeldt til årets Zhik Skjæløya OneStar (mot 29 båter året før). Wilda var på
startlinjen med Kristian Jerpetjøn om bord. Kristian gjorde en solid innsats flott 8.plass. Mira,
Helge Pedersen fikk en 3 plass av 3 båter i klassen uten spinnaker. Flott gjennomført begge
to. Kristian oppfordrer flere til å stille i denne morsomme regattaen.
Hollenderseilasen - 27. august.
Totalt 216 båter var påmeldt, (mot 233 året før). 7 båter fra Nesodden Seilforening deltok.
Lite vind førte til mange DNF i år, men Vindfang, Tormod Petersen fikk en flott 5. plass og
Carbon Cave en 7 plass i sine respektive klasser.
Seilsportligaen
Nesodden Seilforening har gjennom 2017 fortsatt suksessen i Seilsportsligaen. Selv under de
relativt magre forutsetningene vi har hatt som forening, har vi etablert oss som en stabil
seilforening i Eliteserien.
Seilsportsligaen besto, som tidligere, av 4 stevner i Norge. Disse var Oslo, Sandefjord, Larvik
og Moss. I Eliteserien ser vi stadig en større satsing blant seilforeningene på å markere seg og
levere resultater.
Mange har gått til innkjøp av treningsbåter, og noen har til og med interne klubbligaer.
Nesodden seilforening har dessverre ikke hatt denne tilgangen, selv om det utover i sesongen
ble stilt en Melges 24 tilgjengelig for trening fra dedikerte medlemmer i foreningen.
Sesongen startet med planleggingsmøte, hvor interesserte seiler kunne melde sin interesse. Vi
hadde et godt oppmøte, men det viste seg vanskelig for mange å forplikte seg. Dette gjelder
primært de unge seilerne vi helst ønsker å ha med oss, og er begrunnet med annen seiling.
Allikevel, har vi gjennom 2017 sesongen vært et av lagene med mest variasjon og en
kvinneandel på 33%.
Første stevne startet i Oslo, med en konkurranse i driving (les. Lite til null vind). Det ble her
få race og selv om vi følte det gikk bra når det var litt vind, ramlet vi fort nedover listene.
Hovedsakelig på grunn av at det for deltagerne var sesongens første dager på sjøen. Lagene
som her presterte, hadde allerede hatt flere treningssamlinger og fått satt «sjøbeina». Oslo
endte på verst tenkelig måte med en 13 plass.
Nesodden Seilforening var arrangør sammen med KNS Denne helgen. Seilingen foregikk sør
for operaen og vest av Sørenga, med landbase på restaurant Vippa på Vippetangen. KNS
arrangerte for første divisjon hvor Nesoddens lag deltok og Nesodden seilforening stilte med
et arrangørteam som hadde ansvaret for å avvikle seilingen for andredivisjon. Alt på land
hadde KNS og seilforbundet ansvar for og Alf Magne Andersen (banesjef) deltok i
planleggingsfasen på vegne av Nesodden seilforening.
Alt lå på forhånd til rette for en helg med publikumsvennlig seiling, men værgudene var ikke
på vår side denne gang. Lite vind lørdag gjorde at vi fikk noen få seilaser. En ekstra utfordring
fikk vi også da danskebåten meldte sin ankomst og vi måtte av sikkerhetsmessige grunner
vente med all seiling inntil den hadde fortøyd. Det var også skiftende vindretning i indre Oslo
havn slik at Øyvind Degnes og Bjørn Knutsen fikk trukket noen kilometre med tau denne
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dagen. Søndag ble det enda mindre vind og vi fikk kun avviklet en seilas slik at alle lag hadde
like mange seilaser. Samarrangement sammen med KNS fungerte veldig godt og det er
morsomt å få innblikk i hvordan andre foreninger planlegger og avvikler større regattaer.
Nesoddens arrangørteam denne helgen: Bjørn Knutzen og Øyvind Degnes i bøyebåt, Henning
Føsker, Olav Bjørnås, Marianne, Eivind- og Alf Magne Andersen i startbåt.
Andre stevne var i Sandefjord, et sted vi også seilte i 2016. Vi var her mye bedre med, men
slet litt med boathandling og trim i meget sterk vind. Vi jobbet hardt og bra, og begynte siste
dagen å prestere bra med gode resultater. Til tider seilte vi rundt alle lagene med unntak av
Moss. Dessverre ble konkurransen da avkortet pga. mye vind. Vi endte her på en helt grei 8
plass.
Tredje stevne ble holdt i Larvik, og var et vanvittig bra arrangert stevne, med masse tilskuere
og live tv dekning. Både som individuelle seilere og som lag hadde vi nå fått timer både i J70
og seiling generelt. Dette resulterte i at vi kunne seile og konkurrere på et nivå vi føler og
ønsker å være på. Det var ekstremt jevnt i toppen , og ingenting var avgjort før siste race. Det
sto spesielt om plasseringen 2-4 hvor det var hard kjemping mellom Nesodden, Moss og
Åsgårstrand. Vi endte her på en 3 plass, 1 poeng bak Moss og lik poeng (men flere seiere)
med Åsgårdstrand.
Fjerde stevne ble holdt i Moss. Her sendte vi et helt nytt lag som trengte litt tid på å samkjøre
seg. Dette er også det eneste stevnet vi stilte med en kvinnelig rormann(rorkvinne). Etter en
litt tung start på stevnet, fant laget rytmen og vi seilte oss oppover listene. Moss endte med en
god 9 plass.
2017 sesongen har med andre ord vært meget bra, og vi har fått vist frem de sportslige
kvalitetene til Nesodden seilforening. Resultatmessig endte vi overall på en 9. plass, som må
ansees som bra gitt forutsetningene. Vi har fremdeles litt å gå på både deltagere og
trening/forberedelser i forkant av liga oppstarten. Vi har vist at vi som forening hører til i
eliteserien og at vi alltid er å måtte regnes med i kampen om pallplasser og Europa deltagelse.
For 2018 håper vi kunne få hjelp til å hente inn de yngre seilerne (fra 12 og oppover) og at vi
med noen treningshelger i forkant stiller bedre forberedt fra start.
Hovedbasen i Nesodden sin ligaseiling har vært: Simen Hauland, Henrik Bucher og Henrik
Andersen. Andre som har vært med er Vincent Vaske, Oda Skeide Bates, Marit Sletten, Inger
Bucher og Henning Ødeby Karlsen.
Alle vi som har vært med gleder oss til å representere Nesodden i 2018 og håper på å kunne
dele mer av denne fantastiske plattformen med alle medlemmene i foreningen. DET ER
PLASS TIL ALLE SOM VIL!
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, 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
35 båter.
To andelshavere har trukket seg og to nye har kommet inn i løpet av året.
Iver Iversen er valgt til leder på Båtlagets årsmøte i februar 2017.
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I tillegg til vanlig drift investerte Båtlaget i en ny L/M Genua 1 og oppgradering av
instrumenteringen til NEMA2000.
Båtlaget har fått i gave et nytt North storseil fra Wilhelmsen Maritime Services, og har seilt 13
tirsdagsseilasene på Lysakerfjorden med ansatte hos Wilhelmsen som mannskap. Wilhelmsens
idrettslag gir et økonomisk tilskudd for dette. Økonomien i båtlaget er tilfredsstillende.
Avsluttende kommentarer
Storbåtgruppa har hatt et godt aktivitetsnivå for sesongen 2017. 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 2018.
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