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Leder
Prioriteringer
Nesodden Seilforening skal drive seilidrett og fremme sjøsport og friluftsliv i sunne former. I Nesodden
Seilforening skal det være plass til alle seilere uansett nivå og alder.

Styret har følgende prioriteringer for perioden:
- Gjennom foreningens utvalg, sikre et godt tilbud til ...
... barn og unge i tråd med NIFs barneidrettsbestemmelser
... aldersgruppen 14 – 20 år (en sårbar gruppe for frafall)
... regattaseilere uanset alder og nivå
... tur og havseilere
- Støtte og være et bindeledd mellom foreningens sportslige utvalg og støtte alle aktiviteter som
bidrar til økt rekruttering og styrke det interne samholdet mellom foreningens medlemmer
- Utvikle konkrete aktiviteter for ungdom i samarbeidet med Nesodden kommune og andre
lokale idrettsforeninger, herunder aktiviteter for unge som normalt faller utenfor organisert idrett
- Vedlikeholde og utvide samarbeid med seilkrets, forbund og andre seilforeninger.

Se konkretisering i utvalgene sine handlingsprogram.
Endre Sjøvold, leder NSF

Økonomi/Administrasjon
Økonomi/Administrasjon har som mål å få på plass et bedre og enklere kasse- og rapporteringssystem
for all omsetning i kiosken. Med en rekke betalingsløsninger som kort, kontant og Vipps, er det til tider
krevende å få riktig omsetning rapportert. Det vil også være en fordel med å få bedre oversikt over salg
av de ulike produkter.
Vi vil også vurdere mer rasjonelle og bedre løsninger for regningsbetalinger og regnskapsføring av
transaksjoner. Dagens løsning med påmeldinger til ulike arrangementer og regattaer, skaper også

betydelige merarbeid I etterkant for å fordele inntektene riktig.
Det er også ønskelig å få på plass en mer systematisk oversikt over alle støtteordninger vi kan søke
på, hvem som søker, søknadsfrister og hva som kreves av informasjon.

Informasjon og kommunikasjon
Websidene trenger en revurdering, dagens system er blitt stadig vanskeligere å bruke, samt at den
årligere prislappen er ganske drøy. Hva er det vi ønsker at websidene skal dekke, bortsett fra å være et
utstillingsvindu? Det kan hende at dagens løsning kan forenkles, evt. at det hele flyttes til en enklere og
rimeligere plattform.
Datautstyret på regattakontoret er ganske utdatert, og det virker som mesteparten av sekretariats
arbeidet foregår på private bærbare maskiner. Resultatsystemene vi benytter er også webbaserte, slik at
svært lite foregår lokalt på regattakontorets maskin. En gjennomgang av dette opplegget bør vurderes
for 2019.
Odd Gilinsky, leder Informasjonsutvalget

Klubbhus
- Få til en vaskeordning som fungerer
- Rekruttere enda flere til å være vertskap
- Arrangere en større husdugnad inne/ute, bli ferdig med oljing, male takmønet.
- Få en egen ny login-kode til nettsiden som fungerer. Få ordentlig briefing og
opplæring i hvordan nettsiden skal administreres.
- Sjekke ut muligheter for bedre wi-fi i huset.
Vibeke Lunel Ohrberg, leder klubbhusutvalget

Jolleutvalget
Jolleutvalgets arbeid
Jolleutvalget har som mål å gjennomføre de aktiviteter som er oppført i vårt årshjul. Jolleutvalgets
årshjul gir oversikt over oppgavene, en god fordeling av de utover over året og legger en plan for
jevnlige møter med kontinuerlig arbeid innfor regattaer og camp. Å være medlem av jolleutvalget er et
verv som er åpent for alle jolleseileres foresatte.
Jolleutvalget ønsker å arbeide både for å skape bredde og spisskompetanse blant seilerne. For
barn/ungdommer som vil lære seg seiling skal ukentlig trening og treningsleirer gi trygghet og
kunnskap. For de av seilerne som vil satse på regattaer og internasjonale seilaser skal jollegruppen
være de som støtter hverandre med transport, trening, motivasjon, informasjon. Vi skal skape trivsel,
glede, respekt for hverandre og ivareta sikkerheten. Naturen på Steilene ligger til grunn for alt vårt
arbeid.

Rekruttering
Rekruttering blir en viktig oppgave også i år. Vi har som mål å fylle minst et nybegynner kurs. Å være
tidlig ute med informasjon i alle kanaler er viktig for å spre budskap på en effektiv måte. Dersom vi får
med frivillige vil vi ta sikte på å delta på Idrettens dag på Berger Stadion. Alle klubber sliter med
rekrutteringen og vi ønsker å arbeide med tiltak som gjør at rekruttering av nye seilere øker. Et tiltak
som har vært på tankestadiet er «ta med en kompis på trening». Vi satser på å avholde seilcamp i juni
og august på Steilene som vanlig. Vi ser at vi klarer å rekruttere et par jolleseilere til ukeskurs når vi
arrangerer dette. Det diskuteres muligheter for å arrangere flere seilcamper på sommeren.
Vi har en ambisjon om at seiling skal være for alle og at vi ikke skal miste nybegynnere fordi de
ikke vil seile regatta. Vi har fasiliteter og båter og disse kan brukes også i helgene, når regattaseilere og
foreldre er ute og reiser.
Dette krever imidlertid samme sikkerhetsnivå som vi trenger under treninger så en ny gruppe
foreldre en behøvd og ønsket for å styre dette.
I 2018 hadde vi totalt 35 deltakere på kurs og trening. Vi håper å øke dette antallet i 2019.

Seilkurs
Vi ønsker å starte sesongen tidlig og få inn teori før oppstarten på vannet. Kursene skal være tilpasset

seilernes nivå, med parallelle kurs opplegg tirsdag og torsdag. Vi mener at hvis alle RIB og følgebåter
er i god stand, kan vi gjennomføre parallelle kurs på en sikker måte. Vi ser at vi kan gjøre mer for å gi
god informasjon til foreldrene og for å bygge et sosialt miljø rundt seilingen. Vi bruker fremdeles den
lukkede Facebook gruppen ”Jolleseiling Nesodden” i tillegg til epost og SMS for å sende ut
informasjon til alle seilforeldrene, samt til å inspirere til mer aktivitet gjennom bilder og tekst om hva
som skjer i klubben og invitere til sosiale aktiviteter og spontan seiling. Denne gruppen har stor
aktivitet hele året.
Nybegynnere – vi ønsker å få til minst en gruppe med nybegynner trening. Vi vil starte opp allerede
i april med teori for barn og informasjon for foreldrene samt en obligatorisk bassengtrening for barna.
De ordinære kursene starter påfølgende uke etter 1. Mai kick – off på Steilene. Vi satser på å fortsette
med trening med trekantseil for nybegynnerne, da det har vist seg å være veldig nyttig for å gi de
minste en trygghetsfølelse.
Viderekomne - to treningsdager/uke. En dag egen trening og en regattadag med NC gruppen for de
mest ivrige.
NC gruppen – to treningsdager/uke. Trening skal være best mulig. Denne gruppen får personlige
mål og blir opplært i å føre seiljournal. Videre er det et ønske om mer fysisk trening i sesong – dette
tilstrebes etter beste evne og avgjøres når vi ser tilgang og kompetanse på trenere. Det arrangeres
påskesamling på Steilene for klubbens NC Seilere.
Laser seiling – to treningsdager/uke. Vi håper å kunne beholde alle i gruppen, og vi vil arrangere
påskesamling på Steilene for klubbens laserseilere.
Brettseilingsgruppen – det er fremdeles ikke noe intitativ fra foreningsens medlemmer om å starte
opp igjen brettgruppen. Forslag fra jolleleder er at vi kan søke etter arrangører i Amta, dersom dette
ikke gir noe anbefaler vi å selge utstyret før det blir utdatert.
Sommer – fysisk trening - vi ønsker sterkt at NC gruppen i Optimist og Laser gruppen skal ha en
felles fysisk trening onsdag ute for at disse skal trene opp kondisjon og styrke.
Vintertreningen - vil vi fortsette med og den er åpen for alle seilere og mulighet for sosialt samvær
rundt og trening for søsken og foreldre. Vi har søkt om gymnastikksal og basseng for de neste to årene.

Trenerne
Trenerne er en viktig med også en mangelfull ressurs. I 2018 la jolleutvalget en plan om å sende alle
jolleseilere som ville og som var gammel nok på trenerkurs i regi av Norges Seilforening. Vincent

Vaske og Oda Skeide Bates (nå KNS) skal i år fortsette på Trener 2 kurs, Marieke Vaske, Ferdinand
Sørlie og Hedvig Ødeby Karlsen fullfører Trener 1 kurs i 2019 og Balder Støen og Emil Forslund skal
delta på Assistentrenerkurs i 2019.
Trenerkabalen er ennå ikke lagt, men vi håper å ha med de fleste trenerne fra 2018 sesongen. Det er
allerede kommet forespørsler fra trenere til sommercamp.

Seilcamp
Vi vil i allefall ha to seilcamper i 2019. Disse blir trener - og foreldrestyrte og i første hånd tilbudt
aktive seilere. Samtidig er dette også en viktig rekrutteringsarena for oss, så vi trenger at dette også er
et tilbud til uerfarne seilere. Jolleutvalget arbeider med datoer for campene. Klubbhuset skal være
under disse dagene reservert for seilerne og deres foreldre.

Regatta deltagelse
4 seilere er gjennom vinteren deltakere på treningscamper og regattaer i Spania. Vi har i 2019 5 seilere i
Optimist som er aktuelle kandidater for mesterskap og 6 laserseilere.

Sosialt
Vi ønsker å bygge det sosiale miljøet blant jolleseilere og foreldre sterk og godt. Kick – off,
foreldreregatta, Camp Steilene, Sesongavslutning og skitur på fjellet er noen av de aktivitetene vi
arrangerer for å knytte nybegynnerne sammen med de mer erfarne.

Material og utstyr
Vedlikehold av joller, RIB, lagringskapasitet må fortsette på en kontinuerlig måte. Dugnad fra foreldre
er fremdeles nødvendig. Frivillig støtte fra foreldre er grunnleggende for vårt tilbud.

Synlighet/PR: Jollegruppen har som ambisjon, sammen med NSF, å være mer synlig i lokalpresse og i
kommunen og ellers fagtidsskrifter som omhandler seiling. Vi har etablert god kontakt med Amta, og
har hatt en meget god dekning av de fleste jolleaktivitetene på Steilene. Jollegruppen bidrar med stoff
til Seilmagasinet og ønsker også å ta i bruk Nesodden Seilforenings SoMe kanaler i større grad for å
rekruttere medlemmer og informere om aktiviteten i jollegruppen.

Hilde Forslund, leder jolleutvalget

Havn
I budsjettmodellen er det løpende vedlikehold for de nærmeste 10 år beskrevet og priset. Denne
beskrivelsen er en naturlig del av vår rullerende handlingsplan.
Det vil alltid oppstå uforutsette store og små ting som også må utbedres.
For denne perioden er de store jobbene:


Planering av løs masse på rausmolo,



Installasjon av strøm og vann på ny bølgedemper



Replassere gammel bølgedemper som forlengelse av B-brygga



Skifte ut 1 gamle utliggere på C-brygga med 1 nye gangbare 8 m



Fornye brannvannstilførsel til bryggene.



Trykke opp og distribuere «trygg havn» til faste og gjester i havna.





Overhale gamle 10m utriggere på C-brygga
Holde havna ryddig og fri for avfall og drivgods
Fornye fenderstokker etter behov.

Havneutvalget ønsker alle et godt dugnadsår!
Kjell Nygaard, leder havneutvalget

Storbåt
Storbåtutvalget overordnede mål er å ha et bredt tilbud av aktiviteter av god kvalitet slik at alle med
Storbåt kan finne ting å delta i uavhengig av nivå og ambisjoner. Vi ønsker å stimulere til at miljø og
aktiviteter som skal være hyggelig på land og utfordrende på regattabanen. Storbåtutvalget mener det
er viktig å samle alle klubbens seilere i et felles miljø. Samarbeidet med jolleutvalget fortsetter i
planleggingen og gjennomføringen av de store regattaene vi skal arrangere.

Utvalget ønsker å ha et miljø der de som satser på regattaseiling kan få trening og regattaer på
hjemmebane. Vi ønsker tilrettelegge for at Nesodden Seilforening skal heve sitt nivå innen
storbåtseiling.
Arbeidet med å forankre Indre Oslofjord Big Boat Serie fortsetter i 2019. Det vil foreslås at Big
Boat series også får KM status, som da vil avsluttes og premieres under Nesodden Høstcup.
Styret har i slutten av 2018 besluttet å avslutte engasjementet med båtlaget Tango. Dette etter en
samlet vurdering basert på at majoriteten av Tangos eiere ikke har base på Nesodden, er medlem av
Nesodden seilforening eller i særlig grad prioriterer å seile klubberegatta på Steilene. Vi ser også at vi
har i stor grad har klart å ivareta nye voksne seilere uten egen båt ved å tilby disse plass om bord i
deltagende båter i Steilene rundt.
Vi ønsker å fortsette og styrke det gode samarbeidet med FaBåt på Fagerstrand. Det er også
ønskelig at medlemmer i NSF kan stille på FaBåt sine treff.
Vi har de siste årene hatt en samarbeidsavtale med With Marine AS/North Sails i forbindelse med
Høstcupen. With Marine AS/North Sails har vært hovedsponsor Dette samarbeidet har fungert bra og vi
ønsker å videreføre det i 2019. North Sails inviteres til å holde sin “North Sails samling hos oss 4-5
(alt 11-12) mai .
Vi vil fortsette med temakvelder på vinter/vår. For 2019 sesongen er det planlagt gjennomført
følgende aktiviteter:
●

Temakvelder vinter/vår

●

Være vertskap for North Sails treningssamling 4-5 ev 11-12 mai om ønskelig

●

Steilene Rundt – onsdagsseilaser vår og høst

●

30.5- 2.6. Steilene Tredagers – Kristi Himmelfartshelgen

●

22.6. St Hans, årsfest og Nesoddenmesterskap i NOR rating
-få med medlemmer fra andre havner, om mulig ifht andre jollemesterskap, samtidig
med Nesoddmesterskap for joller på Steilene. Mål- samle hele foreningen

●

31.8.-2.9. NM IF North Sails (seiling lørd+sønd)

●

21.-22. 9. Nesodden Høstcup

●

Vår og høst . Seilkurs for voksne hvis interesse melder seg.

●

10,-13 oktober - Hummerseilas

●

Søke å få regattaomtale og resultatlister lagt ut i Amta.

●

Seil Ut 2019

●

Generelt bidra til forenings rekrutteringsarbeid i 2019

Inger Bucher, leder storbåtutvalget

● Generelt bidra til forenings rekrutteringsarbeid i 2018

