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Forord
Årsrapporten er styrets beretning om driften i Nesodden Seilforening for sesongen 2018 –
2019. Sentralt i rapporten står regnskapet og regnskapsrapporten og utvalgenes rapporterer
fra sin drift.

Styret 2018 - 2019 har bestått av

Endre Sjøvold,

Leder

Tormod S. Petersen,

Nestleder, Administrasjon og økonomi

Inger Bucher,

Storbåtutvalg

Vibeke Lunel Ohrberg,

Klubbhusutvalg

Hilde Forslund,

Jolleutvalg

Kjell Nygård,

Havneutvalg

Odd Gilinsky,

Informasjonsutvalg

Styret har hatt 7 styremøter i 2018 og 2 styremøter så langt i 2019.

Leder
Også i år vil jeg berømme utvalgenes innsats. Vi har hatt et betydelig aktivitetsnivå i
foreningen i denne perioden med flere større arrangement. Det ville ikke vært mulig å drive
seilforeningen på dette aktivitetsnivå og med den standard vi har, uten våre medlemmers
frivillige innsats.
Siden siste årsrapport har styret sammen med havneutvalget, arbeidet med å få realisert ny
bølgebryter og vi er nå i havn med dette arbeidet. Vi får ny bølgebryter til sesongen 2019 og
vil slippe de ubehagelige opplevelsene vi hadde i fjor, spesielt under NM i Optimist og
høstcupen i 2018. Alt gikk bra takket være gode vurderinger fra arrangementsansvarlige og
arrangementsdeltagerne.
Bølgebryteren blir i 2019 i sin helhet lånefinansiert bortsett fra foreningens egenkapital på
500’. Dette skyldes at refusjon av merverdiavgift og innvilgede tippemidler, kommer først til
neste år. Det vil si at vi får en stram økonomi i 2019 før den normaliserer seg igjen. Jeg viser
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til Økonomi og administrasjon for detaljer. Som nevnt i fjor begynner havnen og anleggene å
nærme seg pensjonsalderen. Styret har derfor startet oppbyggingen av havnefondet slik at vi
kan møte fremtidige kostnader.
Det er fortsatt stor oppmerksomhet i idrettsnorge om NIFs barneidrettsbestemmelser og
hvordan de barn og unge som av ulike grunner ikke har anledning til å delta i idrettslige
aktiviteter kan gis et tilbud. Vi vil, som 2018, finne muligheter til å støtte innsatsen på begge
disse områdene.
Vi har hatt en ytterligere nedgang i medlemstallet i 2018 og har i dag 355 betalende
medlemmer fordelt på 151 kvinner og 204 menn. Det er med andre ord fortsatt viktig at vi
styrker vårt rekrutteringsarbeid.
Endre Sjøvold, leder NSF

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

Medlemsutvikling
Pr. 31.12.18 (31.12.117) er det registrert 355 (366) medlemmer i Nesodden Seilforening, 151
(158) kvinner og 2204 (208) menn. Medlemmene fordeler seg slik: Hovedmedlem familie 76
(92), hovedmedlem junior 8 (12), hovedmedlem senior 69 (70). Ved årsskiftet var 29,6% av
medlemmene 0-25 år.
Det totale medlemstallet viser en nedgang i 2018 med 11 (34).
Nesodden Seilforening benytter Idrettsforbundets medlemssystem KlubbAdmin for
medlemsregistrering og fakturering av medlemskontingenter.
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Regnskapsføring
Løpende regnskapsføring er også i 2018 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 2018
Regnskapet for 2018, viser et overskudd på kr 1185.609, mot budsjettert overskudd på kr
166.400, og mot året før på kr 108.204. Resultatforbedringen skyldes en rekke faktorer, men
primært høyere havneinntekter, og godt besøk av gjester den flotte sommeren 2018.

Inntekter
Seilforeningens primære inntektskilder er: Salgsinntekter kiosk på 386 tusen kroner,
Havneinntekter faste på 335 tusenkroner, Havneinntekter gjester 250 tusen kroner,
Startkontingenter 166 tusen kroner, Kursinntekter/treningsavgifter 120 tusen kroner,
Lotteriinntekter (Bingodrift) på 114 tusen kroner og Medlemskontingenter 112 tusen kroner.
Sum inntekter ble 132 tusen kroner høyere, eller 109% av de budsjetterte. I forhold til 2017,
økte inntektene med 317 tusen kroner.

Kostnader
I forhold til budsjettet, er Seilforeningens kostnader 112 tusen kroner høyere enn budsjettert.
I forhold til 2017, var det en kostnadsøkning på 239 tusen kroner. Dette skyldes primært sterk
økning I innkjøpte kioskvarer grunnet kraftig salgsvekst. De største kostnadspostene er
Innkjøp kioskvarer 313 tusen kroner, Vedlikehold havn 173 tusen kroner, Seiljoller, båter,
hengere 115 tusen kroner og Trenerkostnad på 101 tusen kroner.

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.
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Foreningens likviditet er god, med 1.401 tusen kroner i bankinnskudd, i forhold til 1.201
tusen kroner året før.
Seilforeningens egenkapital økte med årets overskudd på 186 tusen kroner til 1.375 tusen
kroner. I forhold til Foreningens totalkapital på 1.424 tusen kroner, er egenkapitalprosenten
hele 96,5%. Soliditeten er dermed svært god. Av årets overskudd er 163 tusen kroner foreslått
overført Havnefondet, som nå utgjør 650 tusen kroner. Resten av overskuddet er foreslått
tilført Annen egenkapital, som da utgjør 725 tusen kroner. Styret anser det nødvendig å
fortsette styrkingen av Havnefondet i årene fremover, da Havna etterhvert begynner å trekke
på årene.

Øvrig
Økonomi har brukt store deler av året på å få på plass finansiering av ny bølgedemper ihht
Ekstraordinært Årsmøtes beslutning 4. november 2017. Vi kan med tilfredshet bekrefte at nå
er både finansieringen og øvrige tillatelser på plass slik at prosjektet «Tryggere Havn» kan
realiseres I 2019.

INFO
Leder: Odd Gilinsky
Vara: Rune Wallner

Media
Våre sider i Seilmagasinet har etterhvert fått en tydelig profil av Nesodden Seilforening som
en inkluderende forening hvor det er plass til alle. Tematikk rundt barneidrett, og rekrutering
har vært luftet flere ganger. Samtidig er det en kanal hvor vi får vist frem litt av
aktivitetsnivået og resultater, selv om tiden mellom deadline og trykking gjør dette mindre
egnet som "live" informasjonskanal. Vi tror likevel at dette blir lest, også av seilere utenfor
foreningen.
Tidlig i 2018 forsvant koblingen mellom Facebook Event og websidene våre, p.g.a. en
endring i FB delingspolitikk. FB er derfor blitt mer og mer den dominerende kanalen for
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arrangementer (datoer, linker, deltagere), selv om arrangementet fremdeles legges parallelt på
websidene.
Vi har fått endel omtale i Amta i forbindelse med regattaer spesielt NM i Optimist og
Høstcupen, også ettersom begge traff hvert sitt "uvær". Under Høstcupen hvor man fikk
mange gode bilder med egen fotobåt, ble mye bildestoff formidlet videre av Amta. Det er
likevel potensiale for bedre pressedekning, og vi har liten kontroll på hva som faktisk blir
skrevet.
For sanntids kommunikasjon til deltagere under arrangementer ble TargetEveryone
benyttet under NM Optimist og HC, og denne type kommunikasjon blir stadig viktigere.

Klubbhus
Vertskap
Det har vært vertskap kontinuerlig gjennom hele sommeren. Det var kun 2 helger i juni som
ikke ble dekket, vi maktet likevel å holde kiosken åpen også disse helgene da folk var flinke
til å stille opp og åpne kiosken i perioder. Det var ekstremt mye mennesker på Steilene på
forsommeren og vi solgte tusenvis av is.
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 som i fjor, men økte prisene noe. Vi har holdt oss til faste
leverandører og hatt en logistikk som fungerer. Vipps er en god service som kundene setter
pris på. Men det er ikke enda skapt et godt system for å integrere vipps i kasseoppgjøret.
Her er det et stort forbedringspotensial.

Huset
Det er laget en egen teknisk gruppe som er ansvarlige for det ytre vedlikeholdet av huset.
Dette arbeidet er omfattende, og må prioriteres og tilrettelegges utenom vanlig dugnad.
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Jolleutvalget
Jolleutvalget har i 2018 bestått av:


Michael Schulz, Utvalgsmedlem



Bjørn Forslund og Cecilie Haug, treneransvarlige og trenere.



Christian Lundblad, følgebåter.



Adrian John Bates, Material.



Ian Ova, Thomas Sørlie, Hilde Ødeby og Jeanett Solberg som utvalgsmedlemmer

Deltagere uketrening
Vi har i 2018 gjennomført uketreninger med 4 ulike grupper på Steilene. Totalt trente 34 jolle
seilere på Steilene hver uke gjennom sesongen. VI har hatt treninger mandag, tirsdag og
torsdag gjennom sesongen
Gruppene har vært fordelt som følger:


Laser
o Vincent Vaske,
o Ferdinand Sørlie,
o Marieke Vaske,
o Hedvig Ødeby Karlsen
o Jonas Sørlie
o Maria Block Hellum (vårsemesteret)
o Emil Forslund (høstsemesteret)



27 Optimistseilere som deltok under ukas trening fordelt på:
o Nybegynnergruppen – 10 deltakere
o Regatta/NC gruppen – 17 deltakere



Innetrening vinter: 9 betalende jolleseilere

Trenere
Vi har hatt ivrige og engasjerte jolletrenere (Bjørn Forslund, Cecilie Haug, Henrik Grønlund,
Vincent Vaske, Oda Skeide Bates, Kasper Sølberg, Vår Osborg, Henrik Bucher, Gorm
Osborg, Henning Ødeby Karlsen, Jenny Andresen) med oss gjennom sesongen. Stor takk
rettes til alle trenerne for 2018 sesongen.
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Aktiviteter
Jollegruppen har etablert seg med en jollegruppe etter optimistjolle (laser) som i følge en
gammel Nesodden jolleseiler, Magnus Andersen ikke noen gang har vært så stor.
Dette er vi stolte av. Nesodden Seilforening ønsker at man skal beholde jolleseileren etter at
de har vokst ut av Optimistjollen, og Lasergruppen bidrar til dette. Videre har vi også tatt to
andre grep som bidrar til å beholde seilerne lenger, nemlig å gi elitestøttepoeng til de
jolleseilerne som stiller på en eller flere regattaer i Seilsportligaen for Nesodden Seilforening,
samt at vi har satt trenerutdannelse i system. Alle jolleseilere som ønsker det og som er
gammel nok får tilbud om å melde seg på trenerkurs i regi av Norges Seilforbund.
Foreningen betaler utdannelsen og på denne måten kan vi «mate» egen organisasjon med
trenerkapasitet for fremtiden.
Vincent Vaske, Oda Skeide Bates (KNS med tidligere NFS), Marieke Vaske, Ferdinand
Sørlie og Hedvig Ødeby Karlsen har gått trener 1 kurs i 2017 og 2018. Balder Støen og Emil
Forslund er meldt opp til assistenttrenerkurs i 2019.
NSF har hatt rekordmange regattaseilere, og vi har i nesten alle NC for Laser og optimist
stilt med totalt 12 Nesodden Seilere. I den årlige Askeroptimisten som i år også var
Kretsmesterskap stilte Nesodden med hele 17 seilere! Jeg ønsker å trekke frem spesielt
Cecilie Haug når det gjelder innsatsen hennes som trener i Nesodden Seilforening. Cecilie
jobber knallhardt med å få nye og unge seilere til å prøve seg i regatta og Askeroptimisten er
et typisk resultat av dette.
Og ikke nok med det, Nesodden tok alle plassene på pallen i Optimist A:
https://www.amta.no/nyheter/sport/seiling/trippel-nesodden-i-optimist-km/s/5-3-426359
Nesodden Seilforening hadde tre representanter i internasjonale regattaer i 2017.
Emil Forslund kvalifiserte seg og deltok i EM i Optimist, Balder Støen og Eskil Ova
kvalifiserte seg til Nordisk Mesterskap i Båstad i Sverige. Emil Forslund deltok i tillegg i
Nordisk Mesterskap i Laser 4,7 på samme sted.
Det har vært stor aktivitet fra Nesodden seilere i mange internasjonale regattaer i Spania,
Italia, Nederland, Polen og Sverige.

Brett&Kite aktiviteter
Det har ikke vært gjennomført brettaktivitet i 2018 sesongen
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Camp Steilene 2018
Vi avholdt 2 sommercamper i året som gikk. Uke 26 og Uke 32. Totalt 44 seilere deltok på
disse sommeraktivitetene og vi hadde hjelpe av etterhvert erfarne sommercamptrenere som
håndterte kursene veldig bra. Vi takker alle trenerne for fantastisk innsats. Lokalavisen var på
besøk og vi fikk gode omtale på begge sommerleirene.

https://www.amta.no/nesodden/seiling/sport/jubler-etter-sommercampen-i-sommerferien-fikkflere-nye-venner/s/5-3-398528
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https://www.amta.no/nyheter/sport/seiling/nok-en-stralende-seilcamp-pa-nesodden/s/5-3422480

Sosialt
Vår lukkede Facebook gruppe «Jolleseiling Nesodden» teller nå 118 medlemmer. Her deles
både store og små øyeblikk fra sesongen.
Vi har hatt følgende sosiale aktiviteter i 2018:
Helg på Bergsjøstølen med 35 deltakere.
Høstferiecamp for NC Optimist arrangert av Cecilie Haug og Bjørn Forslund. NC
Gruppen seilte fra Larkollen til Brønnøya!
Lasercamp med Frode Jørstad som trener og Bjørn Forslund som assistent.
Kick – off i mai med nye og gamle seilere med påfølgende servering av varm suppe i
klubbhuset, pga regn og mye vind.
Sesongavslutning på NIF Idrettshus med presentasjoner fra jolleseilere, konkurranser,
premieutdeling og jollekakebakekonkurranse. Vinner av Årets Sølvjolle ble Henrik Lundblad.
Vinner av årets bakekonkurranse var Louise Engebretsen.

Støtte, satsing på seiling som idrett
10

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. 2018 var året vi la til deltakelse i Seilsportligaen som poenggivende for elitestøtten.
Det ble i 2018 utdelt 47 000 kroner fordel på totalt 6 jolleseilere har i 2018 fått utdelt
elitestøtte fra Nesodden Seilforening.
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 investerte i to stk nye Lasere til klubben i 2017. Begge laserne var utleid frem til
sommeren, mens det var kun den ene som var utleid etter sommerferien.
Det ble på slutten av 2018 kjøpt en ny trenereribb med henger, og det er budsjettert med
penger til motor for denne i 2019.

Årets begivenhet for jolle: NM i Optimist 2018
NSF arrangerte NM i Optimist på Steilene den 10. – 12. august. Vi hadde 89 deltagende båter
fordelt på 45 deltakende NM seilere over 13 år, samt 44 Coming Stars seilere under 13 år.
Nesodden tok 2. plassen etter 3 spennende dager på vannet.
Vi gratulerer vår alles kjære Balder Støen med en fantastisk innsats i 2018 (Balder til

venstre i bildet). I 2019 tar vi gullet!
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Ordføreren åpnet NM og Amta kom på besøk.

Vi hadde mange frivillige i arbeid hele helgen, og uten denne gjengen på vann og land
hadde vi ikke kunnet arrangere dette i det hele tatt. Spesielt trekkes frem meget rutinert og
sikkerhetsorientert regattaledelse med Alf Magne Andersen i spissen. Fredagen bør på
sommerens første av to stormer i Oslofjorden som rammet Steilene ganske hardt. Før stormen
var på sitt sterkeste ble de yngste seilerne sendt til land, loset inn av stort sett det som var av
følgebåter på vannet. NM seilerne var underveis i regatta da stormen kom og den ble blåst av,
og mange fikk seg en tøff ferd inn til bryggen. Det var rørende å se hvordan alle jobbet
sammen for å få alle trygt i havn. Jeg stod selv på bryggen og tok i land seiler etter seiler og
INGEN gråt når de kom i land. Det var godt.
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Resten av helgen forløp greit med bra vindforhold og godt vær. Vi arrangerte After Sail på
lørdagen med burgere og pølser. Tusen takk til alle frivillige, foreldre og deltakere!
Amta dekket NM med flere artikler;
https://www.amta.no/sport/nyheter/nesodden/stormen-tvang-seilerne-tilbake-pa-land-vi-tokingen-sjanser/s/5-3-416510
https://www.amta.no/sport/seiling/nesodden/hektisk-for-nm-pa-nesodden-hele-seilforeningenstar-pa-hodet/s/5-3-415481
https://www.amta.no/bildeserie/nesodden/steilene/se-bilder-fra-nm-pa-steilene/g/5-3-416616
https://www.amta.no/nyheter/sport/seiling/stolt-over-a-fa-nm-til-nesodden/s/5-3-416586
https://www.amta.no/nesodden/seiling/sport/toppers-pa-nm-fantastisk-sted-a-bruke-helgenpa/s/5-3-416604
https://www.amta.no/nyheter/sport/seiling/hermann-roste-mia-etter-det-suverene-nmgullet/s/5-3-417944
Takk til Nesodden Seilforening, jolleutvalget, foreldre og seilere for et godt seilår 2018. Vi ser
frem til et flott 2019.
Hilde Forslund, leder for jollegruppen NSF.
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Havneutvalget
Havneutvalget i 2018
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

Status.
Seilhavnas 32. 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 har gjennom året nedlagt mye arbeide i utarbeidelse av
detaljplaner og utarbeidelse av byggesøknad er utført av ansvarlig søker. Søknader om
bankfinansiering og kommunal garanti samt søknad om spillemidler og annen støtte er
utarbeidet fra styret.
I løpet at årets siste kvartal har mye kommet på plass.
Godkjent byggesøknad datert 30.10. 2018 mottatt.
Søknad om banklån på 1,4 mill godkjent forutsatt kommunal garanti. Kommunal garanti
enstemmig godkjent av kommunestyret 19.12 2018.
Bestilling av bølgedemper sendt leverandør 19.12. 2018
Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning fra kommunen på vår søknad om spillemidler
foreligger og dette gir oss godt håp om å motta kr 784.000,- i støtte til prosjektet.
I prosessen har vi også måtte søke om forlengelse av vår brukeravtale med kommunen. Denne
er også innvilget og har nå en varighet frem til 2048.
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I samme prosess har vi nå fått med at rausmoloen er den del av parsellen vi bygsler på
Steilene.

Dugnad.
Vårdugnaden 7. og 8. april.
36 personer deltok lørdag og 15 deltok søndag.
Dårlige fenderstokker ble skiftet ut og 2 nye utriggere og 1 ny fortøyingsbom ble montert.
En av de gamle 10m utriggerne på C-brygga fikk nytt dekke og ble nesten som ny.
Alt beskrevet vedlikehold etter havneboka ble utført og havna ble gjort klar for sommeren.
Med unntak av en knekt fenderstokk og en utrigger som var havnet i sjøen var det var ingen
store skader av betydning etter vinteren.
Tilbringerbåtene ble klargjort og sjøsatt

Høstdugnaden 27. og 28. oktober.
Høstdugnaden ble en vellykket havnedugnad med godt fremmøte mye kanskje på grunn av
det det fine været.
Vi var 41 personer på lørdag og 19 på søndag.
To heftige høststormer medførte at landfeste på bølgedemperen røk og fenderstokker på Cbrygga brakk. Dette medførte mye ekstra arbeid med utskifting som ikke helt ble ferdigstilt
grunner mangel på materiale. Dette er ting vi må ta igjen på neste dugnad. Nytt dekke på
gamle 10m på C-brygga ble også påbegynt.
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 2019.

Rettighetshavere.
Seilforeningen er debitor for i alt 29 rettighetshavere. Verdi av innskutt kapital er pr
31.12.2018 kr 2 392 185,Alle rettigheter utgjør 124,25 m.
I 2018 var det det 22 rettighetshavere som benyttet sin rettighet ved å ha båt i havna.
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18 plasser var utleid på sesongkontrakt.
6 plasser ledig for gjestebåter i tillegg til trebrygga.

Sommersesongen ble gjennomført med havnevakt hver helg i hele sesongen. Vi har registret
1103 besøkende overnattingsbåter noe som ga en inntekt på hele kr 248.270,- Dette er vel ny
rekord og mye må tilskrives den fantastisk fine og lange sommersesongen.
Vips har vært til stor nytte for havnevakten.
Besøkstallet er sterkt væravhengig og vi får håpe på en tørr og solfylt neste sesong.
Med nye plasser som den nye bølgedemperen gi oss vi også hjelpe på med bedre kapasitet på
fine dager.
Vi er ualminnelig heldige som har en så stor dugnadsånd bevart selv om vi ser en
nedadgående trend. 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 31.12.2018 Kjell Nygaard

Storbåt
Storbåt Storbåtutvalget har i 2018 bestått av Inger Bucher , Leder - Olav M. Bjørnås,
nestleder. Øvrige utvalgsmedlemmer er Colin Bevan, Marit Sletten, Øyvind Degnes, Tormod
S. Petersen, Stein Ødegård og Michael Kristiansen. Utvalget har 3 møter dette året – i tillegg
hyppig epost utveksling for den «løpende» drift.

Aktiviteter i regi av Nesodden seilforening:
Vinter/ temakvelder: Det ble gjennomført flere temakvelder i løpet vinteren 2018, noen i
samarbeid med Asker Seilforening,
28. februar ble det avholdt nytt spleisekurs med Pål Berntsen og Thomas Nilsson fra With
marine, 14 medlemmer deltok, og flere kommenterte dette var det mest nyttige de hadde vært
med på lenge.

16

21 mars var vi invitert til Vollen og Asker seilforening for å høre Peter Gustavsson fra
«Blur» snakke om kappseiling i kjente og ukjente farvann. Tre medlemmer fra Nesodden tok
turen til andre siden av fjorden og ble inspirert!
I klubbhuset holdt vi en taktikk-kveld med vår egen Magnus Andersen den 19.april. Her
var det åpent og aktuelle temaer både for jolle og storbåtseilere. Ca 20 medlemmer fikk en
interessant kveld på Steilene.

Steilene Rundt, 02. mai - 26 september:
8. deltagende båter var påmeldt serien, mot 12 båter i 2017. Det ble avholdt 11 seilaser,
hvorav 10 tellende. Seieren i år gikk til Vindfang, etterfulgt av Morild på 2.plass og SoMa på
3.plass. I løpet av regattaens 11 seilaser, var 6 forskjellige båter representert på toppen av
resultatlista.
Samarbeidet med Asker seilforening om de såkalte superonsdagene ble i år utvidet til å 4
seilaser. 2 seilaser i vårserien, og to i høstserien. I år meldte også Bærum seilforening seg på.
Disse seilasene ble avholdt på pølsebane, og gav deltagerne verdifull trening med større
startfelt, og flere konkurrenter. Resultatene inngikk ikke i Steilene rundt i 2018.

North Sails Treningssamling – 5-6 mai.
Første helgen i mai var vi vertskap for North Sails treningssamling for NOR Rating båter
Arrangementet var åpent for alle kjølbåter men fra Nesodden var det kun Vindfang som
deltok i år. Lucky Lady fra Bærum sf endte dessverre opp med å bli UnluckyLady, med et
mastebrekk på Torskegrunnen /ny fyrlykt) like ved Fyrsteilene. Utover dette meldes det om
et vellykket arrangement som vi håper vil gjentas med økende deltagelse i fremtiden.

Steilene tredagers 10.-13 mai.
11 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. Seieren gikk i år til Morild. Tusen
takk til Svein Søderlund som tok arrangørjobben for det meste på egenhånd i år, da makker
Sigurd var på langtur med egen båt . Arrangementet lever godt med sin inkluderende og
uhøytidelige form, med høy sosial faktor.
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North Sails Nesodden Høstcup / KM OAS 22 -23. september.
Hele 71 båter hadde påmeldt seg til årets høstcup. (mot 65 året før). Med liten storm fredag,
hvor blant annet landfestet til flytemoloen stakk av, ble også lørdagen meget frisk i årets HC.
Det ble en fantastisk regattahelg. I år også la både X-35 klubben og First 31.7 klubben sitt
klasseklubbmesterskap til Høstcupen. X-35 –gjengen maktet ikke stille med mer enn en
påmeldt (som også trakk seg før start) mens 31,7 fikk arrangert sitt klassemesterskap.
Samarbeidet og dialogen med disse partene er god. Henning Føsker var sjef for det sportslige
og Øyvind Degnes og Line Rødsten hadde vertskap i klubbhuset. Inger Bucher hadde
overordnet ansvar for arrangementet, og hadde brukt mye tid på å rekruttere frivillige, som
stilte i rikt monn denne gang. Festen i fabrikken ble igjen vellykket og stemningen god, selv
om vi i år ikke fikk plass til alle i havna som ønsket det (vind, bølger og mange plasser i
minus uten flytemoloen tilgjengelig). Takk til alle som gjorde en innsats.

Utdrag resultater:
Doublehanded 1. plass Eldorado, Alf Magne Andersen (som også ble kåret til Årets
shorthandedseiler av Seilmagasinet (6 – Morild Olav Bjørnås)
First 31.7 – Joy IV, Skipper Trond Gundersen, Asker SF
Nor Rating Baneseilas: 1 Andante, Skipper Terje Hall Torgersen, Bundefjorden SF (6Carbon Cave, Skipper Per Asp, Nesodden SF 7- Vindfang, Skipper Tormod Petersen,
Nesodden SF)
Nor Rating Distanseseilas - Proxflyer , skipper Jan Muren, Asker SF, (4 –Tango Skipper Iver
Iversen, Nesodden SF, 7- Wilda, Kristian Jørpetjøn Nesodden SF)

Nesoddmesterskapet – 8. september
Kun 2 båter påmeldt, begge med redusert antall i mannskapet førte til at Nesoddmesterskapet
2018 ikke ble avholdt i 2018. For 2019 gjøres det nytt forsøk på å legge Nesoddmesterskap
for storbåt til St.hanshelgen med påfølgende årsfest på Steilene.

Hummerseilasen
Hummerseilasen ble arrangert for 9. gang fra 18.-21 oktober. 9 båter var påmeldt, med totalt
24 seilere om bord, og de fikk noen flotte dager på sjøen. 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
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Skjærhalden. Grunnet meget lett vindmelding for fredagsmorgenen ble starten i år flyttet til
Gullholmen (dog uten at startsTIDSPUNKTET) ble flyttet. Maxfart ble notert med 5 knop,
men det var meget kortvarig og på høyde med Larkollen innså de fleste at det ikke ville bli
noen muligheter for å nå målet i Skjærhalden før hummerne var tørrkokt, om man fortsatte for
seil. Selv uten resultatliste ble det nok en gang 3/3 premiering takket være SailTuv og Stein
Ødegård som både organiserer og premierer. Lun rød drikke og tapas på brygga fungerer
også utmerket en vindstille ettermiddag i oktober, så takk til Inger Tuv også. Lørdagen fikk vi
krysse mot Engelsviken, og søndag en flott slør hjemover, eller til opplag i Son for flere av
deltagerne.
Årets deltagende båter var Eldorado, SoMa, Xmeralda, Ruffen , Francine, Carmencita,
Basecamp , XO,
Logos .
Seil ut
For å skape et økt engasjement rundt turseilingen i foreningen, ble Seil Ut lansert for 2018
sesongen. Seil ut konseptet er ikke ulikt turorientering, men ”postene” er utvalgte havner i
nære og ikke fullt så nære farvann. Konkurransen var åpen for alle, og registrering av besøk
ble gjort elektronisk.
Totalt 42 havneregistreringer ble meldt inn innen fristen. Vinneren med 11 besøk ble
SoMa, fulgt av Wilda på 2.plass. 3.plass ble delt mellom Eldorado, Logos og Morild.
Voksenkurs Seiling
Det ble ikke avholdt med voksenkurs i seiling i 2018, men det har vært en viss interesse for
dette, slik at planen er å avholde nytt voksenkurs i 2019.

Andre arrangementer med deltagere fra Nesodden sf.:
Seilsportligaen Nesodden Seilforening har også i 2018 stilt med lag til alle 4 events i
Seilsportsligaen. Seilsportsligaen besto, som tidligere, av 4 stevner i Norge. I år ble seilingen
gjennomført i Bodø, Molde, Larvik og Arendal. 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. Selv om 4 av Nesodden
seilforenings medlemmer har stilt sin MElges 24 til rådighet for trening, har det i liten grad
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blitt gjennomført treninger for de ulike lagene i forkant. Med mange stevner på
sammenfallende datoer som NC for Laser og optimist, har i også slitt med å stille mannskap
med en seiler U 22 som var kravet i Bodø måtte vi innvilges disp for å kun seile med seniorer.
Selv om poengsummen av alle seilaser i år tilslutt ga oss en 12.plass og dermed nedrykk til
eliteserien i 2019, har vi 2018 sesongen vært det av laget med flest seilere i aksjon fra
foreningen, og svært nok en gang høy kvinneandel. Simen Hauland tok et ansvar som lagleder
i de fleste stevnene, og med sin kunnskap og erfaring fikk han maks ut av seilerne, med
varierende eller ingen erfaring fra ligaseiling/ kortbaneseiling.
Bodø : Seilere: Simen Hauland, Kristin Morseth, Per Ove Haddal, Inger Bucher . Kald
men fantastiske seilforhold like utenfor moloen i Bodø. Dyktige arrangører og gode
seilforhold. Totalt nr 12
Molde: Simen Hauland, Øyvind Degnes, Bjørn Forslund, Emil Forslund. Stevnet preget
av lite vind og mye venting. Gjengen tok med seg en 10. plass i dette stevnet.’
Larvik: Henrik Bucher, Christian Berger, Iselin Kirkaune, Jonas Sørlie. Her blåste det kjetting
på fredagem så den planlagte treningen ble avlyst. Resten av helgen ga vind av moderat styrke
og mange skift, som også førte til baneomlegginger og økt ventetid. Resultatet ble 11 i Larvik
Arendal: Simen Hauland, Christian Berger, Cecilie Haug, Eskil Ova. I Arendal fikk Eskil
som yngstemann teste roret i store deler av stevnet, som foregikk i vekslende vinder, og både
sol og kraftig regn. Plasseringsmessig en 13. plass i Arendal, som gir oss en tur til 1.
divisjonsligaen i neste sesong.
Ser vi på statistikken seiler alle de 8 beste lagene med nesten faste lag hvor seilerne stiller
i 3 eller 4 av 4 regattaer i serien. Med vårt engasjement og bred deltgelse, er det ikke enkelt å
hevde seg å samme nivå. For 2019 legges det nye føringer og muligheter for hele lag å «ta
plass» om de melder seg, legger en plan og gjennomfører. Vi har mange gode seilere som ble
engasjert og motivert i årets deltagelse, så det kan god hende at turen i 1. divisjon blir
kortvarig.

Oslofjorden BBS
Nesodden Seilforening har også i år tatt ansvar for å føre resultater i Oslofjorden Big Boat
series. Resultater regnes ut fra totalen i en rekke regattaer i indre Oslofjord som en serie, med
mål om å stimulere til økt deltagelse i de lokale seilforeningene i OAS. I år var serien
bestående av Bjørvikasprinten, Oslofjorden rundt, Sætrekruset, Bundefjorden rundt,
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Sætrekruset, Håøya rundt og med avslutningsseilas i Nesodden Høstcup. OAS virket godt
fornøyd med serien. Kretsmester ble Andante, Skipper Terje Hall Torgersen fra Bundefjorden
Seilforening. Beste Nesoddbåt bl Tango, Iver Iversen, med en 3. plass.

HH Skagen Race
Skagen Race 24-26. mai. 179 båter påmeldt til årets HH Skagen Race, mot 200 båter i fjor. 4
båter fra Nesodden var påmeldt (mot 2 året før). Tango fikk en flott 5 plass og Vindfang 8, og
Wilda på 9 plass i sine respektive klasser.

Færdern 2018
8 juni gikk starten for nok en Færderseilas. I år med 15 deltagende båter fra Nesodden
Seilforening i feltet(nedgang fra 19 i 2018). Resultater; 2. plass Eldorado, Marianne
Andersen (SH til Hollenderbåen), 2. plass Carbon Cave, (Norrating T7) Per Asp

TwoStar 2018
Seapilot2star – 14.-16. juni. 50 båter stilte på startlinjen mot 47 båter i fjor. Også i år var det
Morild og Eldorado som forsvarte Nesoddens ære i denne seilasen . Eldorado med Alf Magne
Andersen som skipper og junior Henrik Andersen som makker dro i havn seieren i sin klasse!
Morild deltok også, og lå lenge godt an i feltet, men en skade i storseilet gjordet at de måtte
bryte seilasen i år.

Bohusracet 26.6.-28.6
Børre Sørås Sæter fant ut at værmeldingen for årets Bohusrace kunne passe med å få luftet
Melgesen Sprøyt som ellers har stått mye klar på land på Svestad. Når man har høyere krav
til fart enn komfort, viste det seg å være et godt valg, og Børre, for anledningen med svensk
makker Gustav Gabinus, seilte seg inn til en strålende 3. plass 35 deltagere i sin klasse.

Hollenderseilasen - 25. august.
Totalt 221 båter var påmeldt, (mot 216 året før). God resultatmessig uttelling selv med kun 4
båter fra Nesodden Seilforening som deltok; 1. plass Eldorado, Alf Magne Andersen, 2. plass
Morild, Olav Mork Bjørnås, i shorthandedklassen.
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Zhik Skjæløy OneStar 8. september
Hele 57 båter påmeldt til årets Zhik Skjæløy OneStar (mot 52 båter året før). 3 Nesoddseilere
stilte til start, Wilda (8) med Kristian Jerpetjøn, Mira (3 u Spinn), med Helge Pedersen og
Rollon, (4 u spinn)med Børre Sørås Sæter . Børre viste allsidighet ved å bytte ut Melgesen fra
Bohusracet med sin Colin Archer, som trolig var et noe uvanlig fartøy på startlinja i denne
regattaen.

Båtlaget Mumm36 Tango / Grand Soleil 42
Nesodden Seilforeningen har også i 2018 hatt to andeler i båtlaget. Det har vært åpent for alle
medlemmer å være med som mannskap. Tango har hatt nok en aktiv sesong, og båtlaget har
også gjort et bytte av båt. Tango (Mumm 36) er solgt, og Tango II, (Grand Soleil 42) er
innkjøpt. Laget har hatt en aktiv sesong med deltakelse i Bjørvika Sprinten, Bundefjorden
rundt (med seier i klassen), Færder’n, Hollender’n, Håøya Rundt og Nesodden Høstcup.

Avsluttende kommentarer
Storbåtgruppa har hatt et godt aktivitetsnivå for sesongen 2018, men vi opplever dalende
antall medlemmer og lav rekruttering.
Redusert deltagelse i Steilene rundt, er noe vi må jobbe med å snu, eller endre konsept for
å øke deltagelse, rekruttering og aktivitet. Voksenkurs og eller regattakurs kan være
aktiviteter å iverksette i 2019. Ellers viser det seg at med god planlegging, i god tid, er mulig
å få aktivert mange frivillige til å arrangere Nesodden høstcup. Arrangementet er stort og
krevende og det er vesentlig å ha mange arrangører med klare ansvarsområder for å levere
høy kvalitet og holde humøret oppe hos medlemmer som arrangerer! Vi ser frem til en god
sesong i 2019.

Inger Bucher
Leder storbåtutvalget 2018

hjelp til å arrangere høstcupen. Vi ser frem til en god sesong i 2018.
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