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Forord 

Årsrapporten er styrets beretning om driften i Nesodden Seilforening for 

sesongen 2019 – 2020.  Rapporten omfatter regnskap og utvalgenes 

rapporter fra driften.  

 

Styret 2019 - 2020 har bestått av 

 

Endre Sjøvold,    Leder  

Tormod S. Petersen,  Nestleder, Administrasjon og økonomi 

Inger Bucher,    Storbåtutvalg 

Marit Karstensen,   Klubbhusutvalg 

Hilde Forslund,                     Jolleutvalg   

Kjell Nygård,                        Havneutvalg  

Anne-Katrine Guttormsen, Informasjonsutvalg  

 

Styret har hatt 8 styremøter i 2019 og 1 styremøter så langt i 2020.  

 

Leder 

 

Jeg vil, som i fjor, 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.  

      Styret innser at vi har hatt en for høyt aktivitet med store 

arrangementer i de to siste sesongene, og dermed trukket litt for store 

veksler på våre frivillige. Vi vil i 2020 prioritere aktiviteter som i enda 

større grad berører våre medlemmer direkte.   

      Bølgebryteren er nå på plass og vi har i stor grad begrenset de 

ubehagelige opplevelsene vi har hatt de senere sesongene fra svell etter 
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passerende fartøyer og bølger etter sterk sønnavind. Vi har nå en relativt 

rolig havn, om vi ser bort fra vestavinden som fortsatt tar, og vil, ta godt, 

men er heldigvis mer sjelden.  

      Som i fjor har oppfølging av NIFs barneidrettsbestemmelser og 

tilretteleggelse av tiltak for barn og unge, som av ulike grunner ikke har 

anledning til å delta i idrettslige aktiviteter, hatt prioritet. Vi har blant 

annet arrangert seiltur i storbåt med unge enslige flyktinger i samarbeid 

med kommunen. Arrangementet ble svært godt mottatt, og er eksempel 

på arbeid som vil fortsette i 2020.  

       

       Endre Sjøvold, leder NSF 

 

 

Økonomi og administrasjon 

Økonomi- og administrasjonsansvarlig: Tormod S. Petersen 
Varamedlem til styret: Bjørn Clausen 
 
Medlemsutvikling 
Pr. 31.12.19 (31.12.118) er det registrert 338 (355) medlemmer i 
Nesodden Seilforening, 142 (151) kvinner og 196 (204) menn. Ved 
årsskiftet var 29,2% (29,6%) av medlemmene 0-25 år.  
 
Det totale medlemstallet viser en nedgang i 2019 med 17 (11).  
 
Nesodden Seilforening benytter Idrettsforbundets medlemssystem 
KlubbAdmin for medlemsregistrering og fakturering av 
medlemskontingenter. 
 
Regnskapsføring 
Løpende regnskapsføring er også i 2019 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 2019 
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Regnskapet for 2019, viser et underskudd på 22 tusen kroner, mot et 
overskudd året før på  186 tusen kroner. Budsjettert resultat for 2019 var 
et overskudd på  44 tusen kroner.  Resultatnedgangen i forhold til 
budsjett, skyldes flere faktorer. Bruttofortjenesten i kiosken ble 35 tusen 
kroner svakere enn budsjettert (men 18 tusen kroner høyere enn i 2018). 
Havneinntekter faste og gjester, ble omtrent som budsjettert.  
 
Inntekter 
Seilforeningens primære inntektskilder er er Salgsinntekter kiosk på 257 
tusen kroner, Havneinntekter faste på 225 tusen kroner, Havneinntekter 
gjester 215 tusen kroner, Tilskudd på 169 tusen kroner,  
Kursinntekter/treningsavgifter på 154 tusen kroner og 
medlemskontingenter på 94 tusen kroner.  Hertil kommer 
Startkontingenter på 92 tusen kroner og Lotteriinntekter (Bingodrift) på 
87 tusen kroner. Totalt ble inntektene 101 tusen kroner lavere enn 
budsjettert. Dette skyldes nesten i sin helhet for høyt budsjettert salg i 
kiosken 
 
Kostnader 
I forhold til budsjettet, er Seilforeningens kostnader 35 tusen kroner 
lavere enn budsjettert.  I forhold til 2018, var det en kostnadsreduksjon 
på 93 tusen kroner. Dette skyldes primært mindre vareforbruk i kiosken. 
Foruten innkjøp kioskvarer, var Trenerkostnad for jolleseilere den nest 
største kostnadsposten med 153 tusen kroner. Øvrige betydelige 
kostnadsposter var Forsikringspremier, vedlikehold av havn og båter, 
kommunale avgifter og regnskapsutgifter. Avskrivning bølgedemper og 
renter på banklån, er to nye kostnadsposter, som i 2019 til sammen 
utgjorde 105 tusen kroner. 
 
Investering i ny bølgedemper 
I regnskapsåret investerte Seilforeningen i ny, lengre, bredere og dypere 
bølgedemper som forlengelse av moloen, for å trygge havna bedre og for 
å få flere båtplasser . Investeringen var på 1.698 tusen kroner, hvorav 
1.400 tusen kroner ble finansiert med banklån og resten med egenkapital. 
Banklånet ble utbetalt 01.04.19, og er et serielån som nedbetales med 
like store månedlige beløp over 10 år. Rentesatsen var ved årsskiftet 5% 
p.a.. Lånet er garantert av Nesodden Kommune. Ved årsskiftet var lånet 
nedbetalt med 93 tusen kroner. 
 
Bølgedemperen er aktivert i balansen, og avskrives lineært over 30 år. Det 
ble foretatt full årsavskrivning i regnskapsåret 2019, dvs. med 57 tusen 
kroner. 
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Balansen 
Foreningen disponerer plass til ferge og 2 småbåter i Alværn Småbåthavn. 
Fordringen er ikke balanseført. Under Anleggsmidler er nå den nye 
bølgedemperen tilkommet, og den var ved årsskiftet ført opp til 
anskaffelseskost minus første års avskrivning. Ved utgang 2018, var det 
videre ført opp et lån på 20 tusenkroner til Norges Seilforbund, som var 
en betingelse for å delta i Seilsportligaen. Lånet ble i 2019 innfridd, og er 
ikke lengre med i balansen. 
 
Av omløpsmidler, er største post bankinnskudd, som ved utgangen av 
2019 var på 1.025 tusen kroner. Dette var en reduksjon fra ett år tidligere 
på 376 tusen kroner grunnet hovedsakelig egenkapitalfinansiering av 
bølgedemperen. Foreningens likviditet er fortsatt god, med omløpsmidler 
53 ganger større enn kortsiktig gjeld. 
 
På Gjeld og Egenkapitalsiden av balansen, er største endring at vi nå har 
et banklån med restgjeld 1.307 tusen kroner ved utgang 2019. 
 
Seilforeningens egenkapital ble i året redusert med årets underskudd på 
22 tusen kroner. Styret foreslår at dette inndekkes ved å redusere «Annen 
egenkapital» tilsvarende. Soliditeten til Nesodden Seilforening er fortsatt 
meget god, med en egenkapitalandel på 50,5%. 
 
 

 

INFO 

Leder: Anne-Katrine Guttormsen 

Vara: Rune Wallner 

 

Vi har vært aktivt tilstede på Facebook og Instagram samt opprettholdt 

foreningens profil på  nettsiden, som en inkluderende forening. Det har 

vært 78 innlegg på sosiale medier siden årsmøtet i fjor, hvorav 

aprilspøken om at Seilforeningen måtte flytte på grunn av problemer med 

torskebestanden i Oslofjorden, skapte noe støy. 

      I tillegg til sosiale medier har våre aktiviteter blitt omtalt i Amta og i 

vår faste spalte i seilmagasinet. Foruten vår faste annonse i 

Seilmagasinet, annonserer vi der vi tror det er fornuftig. 
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     Rune og Hildes foredrag om sin jordomseiling trakk fulle hus en 

onsdag i november. Infoavdeling speiler engagementet fra alle andres 

innsats, og det er ikke vanskelig å finne godt stoff. Eksempler er regattaer, 

Steilene rundt, høstcup, 3-dagers. Det er også artig å kunne skryte av så 

mange gode seilere i klubben.  

     Vi har hatt gode arrangementer også utenfor regattabanen. Både 

Sommerfesten og festen etter Høstcupen ble svært velykket med god 

stemning.  

 

Anne-Katrine Guttormsen, leder Informasjonsutvalget 

 

 

 

Klubbhus  
Vertskap 
Vi hadde god dekning på forsommeren og igjennom hele sommeren. Med 
unntak av Høstcuphelgen, var ingen helger dekket i september. Vi håper 
også i år at vi klarer å fylle opp årets helger med hyggelige medlemmer. 
 
Kiosk 
Vi har hatt masse besøk i kiosken, og tilseilende er takknemlig for dette 
tilbudet. Prisene beholdt vi, men reduserte utvalget av varer i kiosken.  
 
Det har vært utfordringer med strømmen gjennom vinteren (2018/2019). 
Strømbrudd førte til at hele beholdningen med is, som ble kjøpt inn på 
høsten, smeltet.  
 
Ellers så er det vanskelig å få en oversikt over faktiske inntekter i kiosk, 
da vippsordningen fremdeles ikke er en integrert del av i kassaoppgjøret. 
 
Klubbhuset 
Ingen større vedlikeholdsarbeider er utført på klubbhuset 
 
Marit Karstensen, leder klubbhus 
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Jolleutvalget 

Jolleutvalget har i 2019 bestått av:  
• Hilde Forslund, ansvarlig for Jollegruppen 
• Michael Schulz, Utvalgsmedlem 
• Bjørn Forslund og Cecilie Haug, treneransvarlige og trenere. 
• Christian Lundblad, følgebåter. 
• Adrian John Bates, Material. 
• Ian Ova, Thomas Sørlie, Hilde Ødeby, Jeanett Solberg og Aslak 

Støen som utvalgsmedlemmer 

Deltagere uketrening 
Vi har i 2019 gjennomført uketreninger med 4 ulike grupper på Steilene. 
Vi besluttet å slå sammen 3 grupper til 2: Coming Stars og NC. Årsaken 
var at vi så at det var vanskelig å plassere enkelte seilere både på grunn 
av ferdigheter og dagsform. På denne måten kunne vi sjonglere litt mer 
med de ulike gruppene.  
Totalt trente 26 jolle seilere på Steilene hver uke gjennom sesongen. Det 
har vært avholdt treninger tirsdag, onsdag og torsdag gjennom sesongen 
Gruppene har vært fordelt som følger: 

• Laser/29er 
o Vincent Vaske,  
o Ferdinand Sørlie,  
o Marieke Vaske,  
o Hedvig Ødeby Karlsen  
o Liam Skeide Bates 
o Eskil Ova 
o Balder Støen 
o Emil Forslund 

• 27 Optimistseilere som deltok under ukas trening fordelt på: 
o Coming Stars – 15 deltakere 
o NC gruppen – 6 deltakere  

• Innetrening vinter: 11 betalende jolleseilere 
 
 

Trenerkurs i regi av Norges Seilforbund 
1 ungdom (Vincent) har startet på Trener 2 kurs 
3 ungdommer (Ferdinand, Marieke og Hedvig) har gjennomført Trener 1 
kurs 
2 ungdommer (Balder og Emil) har gjennomført Assistenttrener kurs  
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Trenere 
Vi har hatt ivrige og engasjerte jolletrenere (Bjørn Forslund, Marit Sletten, 
Vincent Vaske, Ferdinand Sørlie, Hedvig Ødeby Karlsen, Marieke Vaske, 
Balder Støen og Emil Forslund. Oda Skeide Bates, Vår Osborg, Henrik 
Bucher, Gorm Osborg, Henrik Andersen og Jenny Andresen) med oss 
gjennom sesongen. Stor takk rettes til alle trenerne for 2019 sesongen.  
 
Aktiviteter 
Jollegruppen har hatt noen av Norges beste optimister i 2019 sesongen. 
Balder Støen ble Norgesmester for gutt i Optimist, Vetle Støen tok en 
sterk 3. plass i samme mesterskap. Balder ble også beste gutt i 
Optimistklassen – overall i 2019. Vi gratulerer så masse for en fantastisk 
karriere i optimistjollen og ønsker lykke til videre i 29er. 

 
 
Philip Forslund har også imponert med nok en EM kvalifisering til tross for 
ung alder. Da han var under 13 i 2019 fikk han seile Coming Stars klassen 
i Nordisk Mesterskap, som han vant overlegent blant 25 nordiske 
optimistseilere under 13 år.  
Philip seilte seg også inn til en meget sterk 3. plass i gutteklassen i 
Svensk Mesterskap.  
Emil Forslund tok NM tittel i Ynglingklassen og 2.plass i NM i 29er klassen. 
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https://www.amta.no/seiling/sport/nesodden/medaljefangst-for-seilerne-
fra-amtaland/s/5-3-618010  
 
Og – endelig tok vi hjem GULL i Lag - NM i Optimist! 
Jollegruppeseilere var også ivrige på laget til Nesodden i Seilsportligaen og 
sikret Nesodden opprykk til Eliteserien i 2020: 
https://www.amta.no/nyheter/sport/seiling/nm-gull-og-opprykk-i-meget-
god-sesong-for-seilerne/s/5-3-636157 
 
 
Nesodden dominerte også i OAS Cup i 2019! 

 
Balder, Vetle og Henrik tok henholdsvis 1., 2. og 5. plass. 
 
 
Vi har også hatt en god bredde i resten av jollegruppen med flere nye og 
ivrige optimistseilere, laserseilere og 29er lag. Vi gleder oss til 
fortsettelsen. Vi hadde 7 deltakere på årets Askeroptimisten med blant 
annet Anders Sletten som førstegangs regattaseiler i C-klassen og Balder 
Støen som prøvde seg i Laser 4.7 klassen. Nesodden vant årets qiuz! 

 
 

https://www.amta.no/seiling/sport/nesodden/medaljefangst-for-seilerne-fra-amtaland/s/5-3-618010
https://www.amta.no/seiling/sport/nesodden/medaljefangst-for-seilerne-fra-amtaland/s/5-3-618010
https://www.amta.no/nyheter/sport/seiling/nm-gull-og-opprykk-i-meget-god-sesong-for-seilerne/s/5-3-636157
https://www.amta.no/nyheter/sport/seiling/nm-gull-og-opprykk-i-meget-god-sesong-for-seilerne/s/5-3-636157
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Vi har takket av 4 medlemmer (Hilde Ødeby Karlsen, Adrian Bates, Bjørn 
Forslund og Cecilie Haug) av jolleutvalget i 2019. Vi er imponert og 
takknemlig for all tid disse har lagt gjennom årene.  
Vi har fått to nye medlemmer – som vi gleder oss til å ha med. Lars Moe 
som tar over marerialansvaret og Marit Sletten som tar over 
treneransvaret. Velkommen til jollegruppen! 
 
 
NESODDEN I INTERNASJONALE MESTERSKAP 
Nesodden Seilforening hadde 5 representanter i internasjonale regattaer i 
2019.  
Balder Støen: VM Optimist 

 
Vetle Støen: Nordisk Optimist 
Henrik Lundblad: Nordisk Optimist 

 
Emil Forslund: EM Laser 4,7 og EM & VM i 29er. 
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Det har vært stor aktivitet fra Nesodden seilere i mange internasjonale 
regattaer i Spania, Frankrike, Italia, Polen og Sverige.  

Brett&Kite aktiviteter 
Det har ikke vært gjennomført brettaktivitet i 2019 sesongen. Vi selger nå 
utstyret.  

Camp Steilene 2019 
Vi avholdt 3 sommer/treningscamper i året som gikk. Uke 26, 32 og 33.  
Totalt 50 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.  
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I år var uke 32 dedikert til treningsleir for mer erfarne seilere. Dette ble 
lagt til NM uken, og passet godt for de seilerne som skulle seile NM på 
KNS den helgen. En fantastisk uke med overnatting og sosialt i tillegg til 
treningsøktene. 

 

Lokalavisen var på besøk og vi fikk gode omtale på begge sommerleirene.  

https://www.amta.no/sommerskole/seiling/trening/nesoddens-nm-hap-i-
optimistjolle-har-vart-pa-treningsleir-han-har-mulighet-til-a-stikke-av-
med-seieren-i-ar/s/5-3-615515 
 

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 2019: 

Treningsleir for 29er og optimist i uke 32. 

https://www.amta.no/sommerskole/seiling/trening/nesoddens-nm-hap-i-optimistjolle-har-vart-pa-treningsleir-han-har-mulighet-til-a-stikke-av-med-seieren-i-ar/s/5-3-615515
https://www.amta.no/sommerskole/seiling/trening/nesoddens-nm-hap-i-optimistjolle-har-vart-pa-treningsleir-han-har-mulighet-til-a-stikke-av-med-seieren-i-ar/s/5-3-615515
https://www.amta.no/sommerskole/seiling/trening/nesoddens-nm-hap-i-optimistjolle-har-vart-pa-treningsleir-han-har-mulighet-til-a-stikke-av-med-seieren-i-ar/s/5-3-615515
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Treningsleir for 29er i høstferien – uke 40. 

Kick – off i mai med nye og gamle seilere med påfølgende grilling 

Foreldreregatta og oppstart for høstkurs med grilling. 

Sesongavslutning på NIFIdrettshus med presentasjoner fra jolleseilere, 
konkurranser, premieutdeling og jollekakebakekonkurranse. Vinner av 
Årets Sølvjolle ble Anders Sletten. Vinner av årets bakekonkurranse var 
Louise Engebretsen. 

 

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.  

I 2019 ble 48 000 kroner fordelt på totalt 8 jolleseilere som elitestøtte fra 
Nesodden Seilforening. 

 

TAKK FOR I ÅR! 

Takk til Nesodden Seilforening, jolleutvalget, foreldre og seilere for et godt 
seilår 2019. Vi ser frem til et flott 2020. 

Hilde Forslund, leder for jollegruppen NSF. 
 

 

Havneutvalget 

 

Havneutvalget i 2019: 
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 33. driftsår er gått over i historien og vi kan se tilbake på et 
godt år med mange besøkende og høy aktivitet blant medlemmene. 
Havna fremstår i god stand med alt planlagt vedlikehold utført. Den nye 
bølgedemperen kom omsider på plass, godt forsinket, den 24. juni.  Et 
intenst arbeid med lange dager i en hel uke gikk med før vi kunne ta de 
nye plassene i bruk. Mye ekstra dugnadsinnsats ble nedlagt både før og 
etter ankomst av ny demper. Opplegg og montering av strøm og vann var 
en del av vårt eget ansvar og takket være stor innsats fra Baard ble dette 
utført uten annen kostnad enn materialinnkjøp. Alle øvrige som deltok på 
ekstradugnadene skal også ha en stor takk.  
 
Dugnad. 
Vårdugnaden 6. og 7. april. 
27 personer deltok lørdag og 14 deltok søndag.  

Dårlige fenderstokker ble skiftet ut både på C og B brygga samt en side på 
den gamle bølgedemperen. En av de gamle 10m utriggerne på C-brygga 
fikk nytt dekke og ble nesten som ny. 

Forsterkede hengslebeslag ble montert på to fortøyningsbommer og en 
utrigger. Strandrydding ble også gjennomført og sjøboden ble malt. 

Dykkerinspeksjon og nødvendige utskiftinger ble utført. 

Sjøboden fikk et etterlengtet strøk med maling og ble frisk å fin i fargene 
igjen. Alt beskrevet vedlikehold etter havneboka ble utført og havna ble 
gjort klar for sommeren.  Tilbringerbåtene ble klargjort og sjøsatt 

 
Ekstra dugnad 14. september 

For å få havna, med ny bølgedemper, klar til storinnrykk under høstcup 
ble det innkalt til ekstra dugnad. 12 mann møtte opp og en side av 
gammel bølgedemper ble fendret og klar for long side fordøying. Utriggere 
på den andre siden ble justert slik at 5 nye plasser ble klargjort. Lyssøyler 
og vannposter med tilhørende kabler og rør ble montert på den nye 
bølgedemperen. 

 

Høstdugnaden 19. og 20. oktober. 
Under høstdugnaden bel rutinemessig inspeksjon og nødvendig 
vedlikehold utført. 

Gammel gangvei ble kappet i to og brakt i land for ombygging og vil til 
våren utgjøre gangforbindelse mellom B og gammel bølgedemper. 

En utrangert utrigger ble kappet opp og brakt på land for skroting. 
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Til tross for for at mange hadde bidratt ekstra tidligere på høsten med 
ekstrainnsats må vi sies å være fornøyd med fremmøte under 
høstdugnaden 

Vi var 23 personer på lørdag og 10 på søndag. 

 
Tilbringerbåter. 
Båtene ble tatt på land og rengjort og motorene fikk sin 
vinterkonservering. 
Det ble besluttet å levere inn begge motorene til gule Pioneer til 
overhaling og full service.  
I tillegg til Blåtann vil to gule Pioneer utgjøre tilbringerflåten i 2020.  
 
Rettighetshavere. 
Seilforeningen er debitor for i alt 29 rettighetshavere. Verdi av innskutt 
kapital er pr 31.12.2019 kr 2 461 268,25,- 
Alle rettigheter utgjør 124,25 m. 
I 2019 var det det 21 rettighetshavere som benyttet sin rettighet ved å ha 
båt i havna. 
14 plasser var utleid på sesongkontrakt. 
9 plasser ledig for gjestebåter i tillegg til trebrygga.  
4 plasser til eget bruk 
 
Sommersesongen ble gjennomført med havnevakt hver helg i hele 
sesongen. Vi har registret  
957  besøkende overnattingsbåter noe som ga en inntekt på hele kr 
215.450,- Dette er en del mindre enn rekordåret 2018  
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. 
 
Kjell Nygaard, leder Havneutvalget 
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Storbåt 

 

Storbåt Storbåtutvalget har i 2019  bestått av: 
Inger Bucher    leder  
Olav M. Bjørnås   nestleder.  
Øvrige utvalgsmedlemmer: 
Colin Bevan,  
Øyvind Degnes,  
Tormod S. Petersen,  
Stein Ødegård og  
Michael Kristiansen.  
 
Utvalget har avholdt 4 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 2019, senhøst 2019. 
23.1. Klubbkveld tema Strøm om bord – Flasken Kjøkken og bar 
20.3. Klubbkveld med Pantaenius – forsikring 
27.11. Langturskveld med Hilde og Rune Holte, Yorker bar Fagerstrand 
 
 
Steilene Rundt, 01. mai - 25 september: 
Kun 6 deltagere fra Nesodden i årets Steilene rundt, og generelt labert 
oppmøte da både trofaste deltagere som Vindfang og Eldorado fikk store 
deler av sesongen på land grunnet skader. Gledelig med en utenbygds 
deltager, Trimar på slutten av sesongen, men målsetningen om økt 
deltagerantall fra fjorårets 8 påmeldte er ikke oppnådd. Vi forsøkte med 
ytterligere forenkling av seilingsbestemmelser, med egen turklasse uten å 
trekke nye båter. Vi holdt i gang Superonsdag samarbeidet med Asker 
seilforening, og arrangerte baneseilas 1 gang vår og 1 gang høst hvor 
Asker og Bærum sf gjestet oss.  Dessverre stilte vi ikke selv med mer enn 
et par Nesodden båter på superonsdagene, hverken hos oss eller i Asker. 
For 2020 håper vi  flere aktive seilere  fra båter som skal fylle de nye 
båtplassene på Steilene, og at dette kan øke interessen og deltagelsen  på 
de ukentlige treningene.  
Vinner av året Steilene rundt ble Morild, med Olav Mork Bjørnås og Børre 
Søraas Sæter som både toppet deltagelse i antall seilaser, samt flest seire 
ila sesongen.  
Vi hadde 8 deltagende båter var påmeldt serien, mot 12 båter i 2018.  
Utvalget jobber videre med rekruttering og er åpen for alle innspill for å 
øke den ukentlige seilingen i storbåt i foreningen. 
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North Sails Treningssamling – 5-6 mai.  
North Sails treningssamling som var planlagt i starten av mai ble avlyst av 
North kort tid i forveien. Nesodden vurderer å bruke en helg som dette til 
«seil din egen båtkurs» for å heller rekruttere seilere til å bli trygge i egen 
båt hvor erfarne seilere kan gå om bord for å lære om ting de er usikker 
på i egen båt i 2020. 
 
Steilene tredagers 30.mai -2.6.juni.  
12 års «jubileum» på vårens vakreste eventyr. 12 båter deltok, og 
arrangøren overrasket alle med å dele inn i to klasser dette året, nemlig 
«Elitedivisjonen og 1 .divisjonen»  Ruta omtrent uforandret, men siden 
man aldri tidligere faktisk hadde klart å dregge i en ring i Sandspollen, og 
vindforholdene var ganske friske på årets første etappe, ble det besluttet 
å fortøye på flytebrygga som er utlagt i Tojebukta utenfor Håøya. Dernest 
gikk turen til Holmsbu, med start fra (sågar PÅ for enkelte) skjeteen. Dag 
3 ble elitedivisjonen sendt via Gullholmen før målgang i Son, mens 1. 
divisjon seilte korteste vei direkte til mål. Overallseier i Elitedivisjonen 
gikk til XO, mens Basecamp ble beste båt i 1. diviasjon. Sauholmen viste 
seg fra sin vakreste side, langbord ble dekket, og skalldyr og medhørende 
drikke nytt sammen med gode seilhistorier og nye og gamle 
bekjentskaper og venner. Alle er enige om at dette er en tradisjon det er 
verdt å bevare. 
 
Nesoddmesterskapet – 22.6. 
Hele 9 båter påmeldt, og 8 båter til start under årets Nesoddmesterskap 
som ble arrangert i forbindelse med st. Hans feiring og årsfest på Steilene.   
Det ble seilt to seilaser med start fra startodden på Steilene, og faste 
merker. Raskest på korrigert tid, og årets Nesoddmester var Wasabi, med 
et toppmotivert doublehanded crew, Henning Føsker og Berit Dahl.  Videre 
på listen fulgte SoMa  - Michael Kristiansen, X0 Stein Ødegård,  Shiagahay 
– Dag Bjørnsen, Janis – Oda Skeide Bates,  Jinx- Kåre Andersen,  Wilda- 
Kristian Jerpetjøn, og Ruffen, Øyvind Degnes. 
Klubbmesterskapet ble en suksess sett med tanke på bredde i deltagelse, 
både med båttyper og alder. Eldste seiler var Kåre Andersen  på 86 år, og 
yngste gast 4 år (Elvira- i Ruffen). Suksessen bør gjentas i 2020. 
 
Åpent NM IF 30.8.-1.9. 
Nesodden ble tildelt NM i IF, og fikk til slutt 20 påmeldte båter og et gyldig 
NM gjennomført under gode seilforhold. Henning Føsker tok ansvar som 
regattasjef, og alle poster for øvrig ble bemannet med dyktige medlemmer 
til lands og til vanns. 
IF-seilerne er en sosial gjeng som setter pris på muligheten for en god 
seilfest når det seiles NM. Nesodden seilforening inviterte til fest i 
klubbhuset, og takket være ekstraordinær innsats fra Hildegunn Skeide 
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som ansvarlig for både meget godt planlagt matinnkjøp og 
forhåndsproduksjon av middag og div, ble NM-middagen et festmåltid, og 
hele helgen en økonomisk innbringende helg for foreningen.  Familen 
Vaske/Schulz tok ansvar for vertskap og sørget for at alle følte seg 
velkommen og at hverken seilere eller arrangører manglet mat eller 
drikke. I tillegg var vi godt dekket med arrangører på banen fra både jolle, 
storbåt. 
Fra Nesodden stilte Alf Magne Andersen, Marianne Andersen og Thomas 
Andersen i far Bjørn Andersens IF. Bjørn var selv forhindret fra å seile, og 
lot deler av familien konkurrere i Caprifol. Dette holdt til en 10 plass på 
hjemmebane for Andersens. 
Regattaen ble vunnet av Anders Ewert i lånt båt.  Men siden svensker ikke 
får bli norgesmestere, ble  gikk NM-seieren til Terje Johannesen m 
mannskap, sølvplass til Robert Bay, og bronse til Trond Aasland. 
 
North Sails Nesodden Høstcup  / KM OAS 21.22. september   
59 båter hadde  påmeldt seg til årets høstcup. (mot 71 året før).  At NM 
shorthanded ble lagt til samme helg i Tønsberg, medførte nok en redusert 
påmelding på ca 5-10 båter.  I motsetning til stormfylte forhold i 2018, 
skulle årets HC stille med meget sparsommelig med vind. Kun 
distanseklassene fikk startet og seilt lørdag og søndag, mens alle som var 
påmeldt til baneseilas fikk ta til takke med sol, vindstille, kaffe, vafler og 
en flott seilfest i fabrikken lørdag kveld. Stein Ødegård stilte som 
regattasjef, Øyvind Degnes og Line Rødset tok nok en gang ansvar for 
klubbhus og Alf Magne Andersen tok hånd om havn og ferge. Ellers fikk vi 
bemannet de ulike postene med en god innsats fra juniorer og 
juniorforeldre, samt gamle storbåttravere.   
Utdrag resultater:  Doublehanded  Liten klasse ble vunnet av Salacia, 
Express fra Bundefjorden med Marius Bakke til rors. I stor klasse 1 tok 
Jacobine, J92 .Yngve Lønmo seieren. 
Øvrige resultater her: 
https://www.sailracesystem.no/regatta?regatta=3186&resultat=1 
 
Hummerseilasen   
Hummerseilasen ble arrangert for  10. gang  fra 18.-21 oktober. 10 båter 
var påmeldt, og de fikk noen flotte dager på sjøen dog  med svært lite 
vind i starten. To konsept i år også, «Classic» med seiling fra Son til 
Skjærhalden og en light versjon for de som ikke hadde tid og anledning til 
å seile til Skjærhalden på fredagen, men heller møtte opp direkte i 
Engelsviken for sosialt samvær der.  
Grunnet meget lett vind  fredagsmorgenen ble starten i år  gjentatte 
ganger forsøkt flyttet lenger og lenger syd, i håp om å finne vind. Starten 
gikk først ved Hankø / Garnholmen langt på dag, nærmere bestemt kl 
12.25. Det ble en tålmodighetsprøve for mange i lite vind og dønninger. 
Ikke alle rakk maksimaltiden, men mållinjen ble krysset under en vakker 

https://www.sailracesystem.no/regatta?regatta=3186&resultat=1
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regnbue kl 1640 av første båt Xmeralda. Lun rød drikke og  tapas på 
brygga fungerte som alltid utmerket en vindstille ettermiddag i oktober. 
Sailtuv sørget for 3/3 premiering  før hummer og andre godsaker ble 
inntatt på Første reis. 
Lørdagen rant med nydelig sol men vind nok til alle, og alle de «små 
båtene» under 38 fot valgte innaskjærs seilas mot Engelsviken. Årets 
deltagende båter var Helter Skelter, Eir, Xmeralda,  Francine, Carmencita, 
Basecamp , XO , Fri, og Blues. 
 
  
Seil ut 
Seilt UT ble i 2019 videreført  fra oppstart i 2018 med mål om å engasjere 
flere turseilere til å komme seg til nye havner og øke aktiviteten. Utvalget 
har slitt med å finne en enkel måte for registrering av havner/ oppmuntre 
til deltagelse, og vi ser mot slutten av sesongen at  kun et lite fåtall båter 
og havner har registrert seg. Utvalget har besluttet å avslutte SeilUT som 
organisert foreningsaktivitet i 2020.  
 
Voksenkurs Seiling 
Voksenkurs ble avholdt over 6 kvelder på steilene. Kursledere var Øyvind 
Degnes og Olav Bjørnås vi hadde 6 deltagere på kurs, og båter som ble 
stilt til rådighet var Olavs, Helter Skelter, Rav og Ruffen. Kursdeltagerene 
var fornøyde og alle kvelder med unntak av en ble gjennomført ihht plan. 
En kveld utgikk grunnet utstyrsskade på kursbåt. Dette ble godtgjort med 
ny kursdag på Ruffen fra Fagerstrand. Det viser seg utfordrende å få 
medlemmer til å stille egen båt til disposisjon for kurs. For 2020 vil vi 
forsøke «seil din egen båt kurs», men bør også se på mulighetene for å få 
til seilkurs for voksene uten egen båt, da vi vet det er etterspørsel etter 
dette, og en fin måte å rekruttere medlemmer. 
Pris for kurs i 2019 var kr  2750 for medlemmer og 2500 inkl medlemskap 
i Nesodden seilforening 
 
Andre arrangementer med deltagere fra Nesodden sf.: 
Seilsportsligaen 2019 Team Nesodden 

Nok et år har Nesodden stilt lag i seilsportsligaen. For første gang i den 
andre divisjonen, men dette har ikke stått i veien for motivasjonen og 
viljen til å rykke opp tilbake til eliteserien. Det er mye som har snudd i 
positiv retning fra 2018-sesongen. Det har vært større pågang på å få 
være med å seile, særlig blant de unge i foreningen. Dette til tross av at 
regelen om minst en seiler skal være under 22 år er borte. I 2019 kan det 
ikke ha vært mange lag med lavere gjennomsnittsalder enn oss. 

Nytt for sesongen i 2019 er at vi internt i Nesodden seilforening har hatt 
en søkeprosess for å sette sammen lagene til de forskjellige stevnene. 
Henrik Bucher sendte inn søknad om å stille som lagleder og ansvarlig for 
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å stille lag i de tre første stevnene i Oslo, Hankø og Arendal. Henrik hadde 
en ambisjon om å rykke opp til eliteserien igjen. Dette er en prosess vi 
har tatt med oss videre til 2020-sesongen. 

  

Oslo, 9-10 juni: 

I innerste Oslofjord er det mye variable vindforhold, men akkurat i denne 
pinsehelga var vinden upåklagelig. På laget her hadde vi med Eskil Ova 
(taktikk), Oda Skeide Bates (pit), Vincent Vaske (trim) og Henrik Bucher 
(ror). Vi fikk en liten treningsøkt dagen før, men startet litt tregt i det 
første racet. Likevel hentet vi oss opp og leverte første og andreplasser. 
Her endte vi på en fin tredjeplass totalt. 

  

Hankø, 22-23 juni: 

Et par uker senere måtte Henrik melde frafall grunnet brudd i foten, men 
da fikk vi inn en superreserve i Jonas Sørlie. Denne helgen stilte Vincent 
Vaske (ror), Christian Berger (trim), Eskil Ova (taktikk) og Jonas Sørlie 
(pit). Mye vind i Hankøsundet førte til at det ble noen seilaser uten 
genaker, noe laget også taklet godt. Et par rotete race dro gutta ned fra 
pallen, men landet en respektabel fjerdeplass. 

  

Arendal, 17-18 august: 

Endelig er SUPERHENRIK tilbake fra skade og kan være med til Arendal for 
årets tredje stevne. Vi fikk en veldig fin treningsøkt på fredagen og fikk 
terpet boathandling. Laget besto av Vincent Vaske (pit), Christian Berger 
(trim), Eskil Ova (taktikk) og Henrik Bucher (ror). Med stabil 
båthåndtering og god fart endte vi på en ny tredjeplass i skiftende forhold. 
Allerede etter Arendal var vi nesten sikret eliteserieplass i 2020. 

  

Trondheim, 7-8 september: 

Det siste stevnet var det Simen Hauland som tok rollen som lagleder og 
dro til Trondheim for å sikre avansement til eliteserien. Laget: Vincent 
Vaske (pit), Christian Berger (trim), Eskil Ova (taktikk) og Simen Hauland 
(ror). Med en annen rormann enn tidligere i sesongen slet laget med å 
finne samme flyten om bord. Mange av de andre lagene gjorde nok også 
litt ekstra for å hente gode seilere til sine lag for å kjempe om opprykk. 
Nesodden blir nummer 8, men likevel rykket vi opp med god margin. 
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Seilere med i 2019: 

Oda Skeide Bates, 17 år 
Vincent Vaske, 17 år 
Eskil Ova, 14 år 
Jonas Sørlie, 15 år 
Christian Berger, 23 år 
Henrik Bucher, 23 år 
Simen Hauland, 39 år 

Etter 2018-sesongen spurte vi om turen ned til 1. divisjon ble kortvarig og 
det ble den. Nesodden endte altså på tredjeplass overall i 1. divisjon med 
19 poeng. Vi har erfart at nivået i ligaen generelt stiger år etter år, også i 
første divisjon. 2019-sesongen har vært et stort steg fremover for Team 
Nesodden fra 2018. Mange flere unge seilere har vært med, de har syntes 
at det har vært gøy og vil gjerne være med i 2020. Vi har lykkes med å 
blande rutine med ungt mot og de yngste har ikke bare lært mye om å 
seile j70, men også det å seile sammen med andre. Med en del kontinuitet 
i laget fikk vi også mye fremgang sammen som lag. Vi håper å fortsette 
på dette sporet, og hvem vet? Kanskje skal Team Nesodden seile 
Champions League igjen? 

 
Student NM J70. 
Henrik Halvorsen Bucher (Nesodden sf / Universitetet Sør Øst) seilte på 
team NTNU underdogs i NM for studenter i J70. Dette gikk ikke dårligere  
enn at de stakk av med seieren i dette NM. Det kvalifiserte følgelig til 
Mesternes Mester, hvor de seilte seg til Gullfinale, og endte på en 5 plass 
blant alle Norgesemestere og OL-seilere som deltok der. 
 

Oslofjorden BBS 
Nesodden Seilforening har også i år tatt ansvar for å føre resultater i Indre 
Oslofjord Bigboat 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, Isbrytern, Bundefjorden Vårcup, Oslofjorden Rundt, 
Øyseilasen, Håøya Rundt, SætreKruset og med avslutningsseilas i 
Nesodden Høstcup. OAS virket godt fornøyd med serien. Vinner ble 
Pakalolo II med skipper Siri Sømme fra KNS. Beste Nesoddbåt ble WilDa 
med skipper Kristian Jerpetjøn på 13. plass. Beste seilforening ble 
Bundefjorden Seilforening, med Nesodden Seilforening på en 5. plass. 
 
HH Skagen Race 
Skagen Race 29-31. mai. Årets Skagen race  ble startet i sterk kuling fra 
sv og ble en seilas der kun et 20 tall båter kom til mål. 
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Fra Nesodden stilte Vindfang med fullt mannskap, og Eldorado i 
Doublehanded klassen. Eldorado hadde en MOB situasjon,  men det endte 
heldigvis godt og hele mannskapet kom seg velberget til nødhavn på 
Hankø. Vindfang ga seg ved Väderöerna og gikk til nødhavn v Smøgen/ 
Kungshavn. Det viste seg at det var et meget klokt valg da kjølen var i 
ferd med å løsne, så vi er meget glade for at Tormod og hele hans 
mannskap kom til havn i god  behold. Vindfang fikk seg et langtidsopphold 
på  «spa» i Kungshavn, men ble sjøsatt igjen med trygg kjøl i september. 
Wilda stilte også til start, men valgte snu i tide taktikken som de fleste 
andre. Tango var påmeldt men så muligens allerede ved sjekk av siste 
værmelding før start. 
Ingen Nesoddenbåter fullførte HH skagen Race i 2019. 
 
Færdern 2019 
14. juni gikk starten for nok en Færderseilas.  I år med  13 deltagende 
båter  fra Nesodden Seilforening  (15 i 2019, 19 i 2018) i feltet  Vi hadde 
båter i mange klasser fra Turglede til Norrating T7, så en god spredning i  
både båtstørrelse, fart og ambisjonsnivå. 
Best av Nesoddens båter i årets Færder ble Eldorado på  2 . plass, Alf 
Magne Andersen m familie i klassen Nor Rating T, og  2. plass Carbon 
Cave, (Norrating T7) Martin Mehus  /Per Asp 
 
TwoStar 2019 
Seapilot2star – 19.-22 juni . Rundt 35 påmeldte båter til årets TwoStar 
som ble seilt i svært vindfulle forhold, hvor en av de deltagende båtene 
hadde en dramatisk MOB-situasjon, som heldigvis endte godt. Været  
viste seg å passe godt for erfarne doublehandere som Olav Mork Bjørnås 
og Børre Søraas Sæter i Morild som seilte seg inn til en 2. plass i liten 
klasse, tett fulgt ( 2 min bak på korrigert tid etter 31, 5 t seilt) av 
Eldorado med Alf Magne Andersen som skipper og  Henrik Andersen som 
makker.  
 
Bohusracet 27.6.-30.6 
Her stilte Eldorado til start fra Nesodden med Alf Magne Andersen og 
Børre Søraas Sæter. Resultatmessig ikke noe å være stolt av, i følge 
skipperen, men foreningen er meget fornøyd med at hele mannskapet 
kom helskinnet ut av det, selv med ufrivillig «bading» under seilasen. 
 
Hollenderseilasen - 31. august.  
Færre deltagende båter enn normalt stilte til start fra Nesodden under 
årets hollender, da flere av våre ivrigste regattabåter var satt/lagt igjen i 
havner og opplag i Sverige og Danmark av ulike årsaker. 
Ingen pallplasseringer notert til Nesoddseilere i årets Hollender. 
 
Student NM J70. 13.9.-15.9 /Mesternes Mester 
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Henrik Halvorsen Bucher (Nesodden sf /  student ved Universitetet Sør Øst 
Norge) seilte på team NTNU underdogs i NM for studenter i J70. Dette 
gikk ikke dårligere  enn at de stakk av med seieren i dette NM. Det 
kvalifiserte følgelig til Mesternes Mester, hvor de seilte seg til Gullfinale, og 
endte på en 5 plass blant alle Norgesemestere og OL-seilere som deltok 
der. 
Under Mesterenes Mester Stilte også NM-mester Balder Støen fra 
Nesodden med mannskapet Vetle Støen, Emil Forslund og Vincent Vaske 
som seilte seg inn til enn 22 plass. 
 
Dragonflyer Day 
Ruffen – med Øyvind Degnes Line Rødseth m mannskap stakk av gårde 
med seier i sin klasse under Dragonflyer Day i Skærbæk  22.-25 august.  
 
 
Båtlaget Mumm36 Tango / Grand Soleil 42  
Nesodden seilforening avsluttet i 2019 sitt engasjement og forpliktelser 
med båtlaget Mumm36. dette på bakgrunn av at båten ikke lenger fyller 
samme behov som opprinnelig var intensjonen, at det er blitt byttet ut 
båt, til en større båt og at majoriteten av eierne ikke er tilknyttet 
nesodden seilforening. Båtlaget har heller ikke lenger hjemmehavn på 
Steilene, og har kun sporadisk deltatt i treningsseilasene Steilene rundt på 
onsdager de siste årene. Seilforeningens andel i båtlaget er tilbakeført og 
oppgjort ihht avtale . Vi ønsker Tango II lykke til videre. 
 
Langtursrattet 
Storbåtgruppa besluttet vinteren 2019  å sette opp en pris for 
langtursseiling etter en henvendelse fra en av våre mest aktive seilere, 
Børre Sørås Sæter, som sågar hadde et standsmessig trofe å donere bort. 
Formålet med prisen er å markere og hedre foreningens medlemmer som 
kommer seg ut på langtur, med distanser godt utenfor det som de fleste 
seiler i løpet av sommerferien i Oslofjorden/ Skagerak. 
Statuttene ble publisert på våre hjemmesider og på våre medlemssider i 
Seilmagasinet, og den 28. november ble prisen, et vakkert treratt som har 
tilhørt skuta Gange Rolv II,  tildelt Rune og Hilde Holte, som  det siste året 
hadde seilt fra Fagerstrand til Karibien. Turen ble behørig dokumentert 
med bilder og gode historier fra Rune og Hilde selv, på et fullsatt Yorker, 
denne kvelden. 
 
Avsluttende kommentarer  
Storbåtgruppa har hatt et nok et år med høyt aktivitetsnivå for sesongen 
2019, med en rekke gode arrangementer for både regatta og turseilere. Vi 
ser også  at vi med et relativt begrenset antall aktive, sliter med å avholde 
mer enn ett stort arrangement i sesongen. Det er tungt å skaffe nok 
arrangører til mer enn ett arrangement på høsten, og vi vil ikke legge opp 
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til flere arrangement enn NS Nesodden Høsctup (inkl NM Shorthanded 
parallelt) i 2020. 
Det har ikke lykkes oss å rekruttere flere båter og seilere til regattaseiling, 
men både Steilene 3-dagers og Hummerseilasen har jevn og god 
oppslutning. 
Redusert deltagelse i Steilene rundt, er noe vi fortsatt vil  jobbe med å 
snu, eller endre konsept for å øke deltagelse, rekruttering og aktivitet. 
Voksenkurs  og seilkurs i egen båt er aktiviteter som vi ønsker å iverksette 
i 2020.  Vi ser frem til en god sesong i 2022 
 
Inger Bucher, Leder storbåtutvalget 2019 


