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Leder
Vår satsing på å tilby aktiviteter for barn og unge som normalt faller utenfor
organisert idrett ble stoppet i 2020 på grunn av begrensningene som kom med
kransvirus epidemien. Dette er tiltak som vi ser som viktige samfunnsbidrag og
som styret ønsker å prioritere også i 2021. Nå ser det ut til at begrensningene vil
vare ut til sommeren, men vi håper det blir realistisk å få etablert et fast
samarbeid med Nesodden kommune i løpet av våren for oppstart høsten 2021.
Styret vil også videreutvikle samarbeidet med andre foreninger og ikke
minst Oslofjordens Friluftsråd som får en betydelig rolle i utviklingen av Steilene
som friluftsområde. Det ligger et stort potensial for oss i dette samarbeidet til
beste for Nesoddens barn og unge i tråd med vårt formål; å drive seilidrett og
fremme sjøsport og friluftsliv i sunne former. Styret vil fortsette å bidra til
samarbeid med andre seilforeninger gjennom Viken seilkrets og Norges
Seilforbund.
Et viktig punkt i fjorårets handlingsplan var å igangsett aktiviteter som ville
øke rekrutteringen av nye medlemmer. På tross av at 2020 ble annerledes enn
forutsatt, gav utvalgenes aktiviteter resultater. Vi vil prioritere dette gode
arbeidet også i 2021. Nye medlemmer er vår livsforsikring som forening.
Styrets hovedoppgave er å støtte og være et bindeledd mellom foreningens
sportslige utvalg og styrke det interne samholdet mellom foreningens
medlemmer. Gjennom foreningens utvalg har styret overordnet ansvar for å sikre
et godt tilbud til barn og unge i tråd med NIFs barneidrettsbestemmelser, til
ungdom aldersgruppen 14 – 20 år som er en sårbar gruppe for frafall, til
regattaseilere uanset alder og nivå samt til tur og havseilere. Se konkretisering
av tiltak i de enkelte utvalgenes handlingsprogram.
Endre Sjøvold, leder NSF

Økonomi/Administrasjon
Vi fikk i 2020 kjøpt og installert ny kasseterminal, som skal gjøre det enklere å
holde orden på hva som er omsatt, og hvordan kundene har betalt (Vipps, kort
eller kontant). Dette var en ny løsning, der vi ikke fikk med oss all omsetning i
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starten av sesongen. Dessuten har det vært en utfordring å få alle vertskap til å
bruke kasseterminalen riktig. For 2021-sesongen må opplæringen i systemet bli
bedre, og det må innskjerpes at all kioskomsetning må registreres i denne
terminalen.
Regningsbetalingssystemet har blitt vesentlig forbedret i 2020, ved
innføring av Nettbank for bedrifter. Alle utbetalinger må nå godkjennes av både
leder og Økonomiansvarlig. Det er også vesentlig lettere å søke opp
enkelttransaksjoner samt å se på hvilke regnskapskonti hver betaling er ført. I
2021 bør det også vurderes om ikke bankens (DNB) regnskapssystem bør
benyttes, som en integrert del av banktransaksjonene. I dag kjører vi regnskapet
i Tripletex gjennom ekstern regnskapsfører.
I 2020 opprettet vi egen Vipps-konto for kioskomsetning, i tillegg til den
Vippskontoen vi hadde, som nå kun brukes til gjestehavnabetalinger. Dette gjør
det vesentlig lettere å få ført inntektene på de riktige regnskapsposter. Vipps har
dessuten gjort vesentlig lettere å få inn havneavgifter når vi ikke har havnevakt.
Vi vil i 2021 se på ytterligere utvidet samarbeid med Vipps.
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.
Tormod S. Petersen,Økonomi/Administrasjon

Informasjon og kommunikasjon
Vi fortsetter arbeidet med å forbedre nettsiden vår, samtidig som vi ser at
Facebook er den kanalen som benyttes mest når det gjelder markedsføring av
aktiviteter og oppdatering / status av gjennomføringer.
Vi er gjort oppmerksom på at flere ønsker mer informasjon via mail. Info
gruppen skal derfor se på behovet for informasjon i denne kanalen, og med
bakrunn i en behovsundersøkelse eventuelt øke frekvensen på info også i denne
kanalen.
Gjennom 2020 erfarte vi effekten av å spre informasjon via andre
foreningers egne Facebook sider. Dette vil vi fortsette med også i år for å få god
oppslutning for arrangementer som vi arrangerer.
Covid 19 gjør det lite forutsigbart å informere og rekruttere, men vi har et
håp om at vi kan oppleve noe lettelser når våren kommer.
Anne-Katrine Guttormsen Informasjon og kommunikasjon

3

Klubbhus
Vertskap
Rekruttere flere til å være vertskap. Påmelding til vertskap åpner 1 mars.
Kiosk
Det er et behov for å se på utvalget av kioskvarer og prisen vi tar for dem.
Klubbhus
Det er behov for å ta tak i det ytre vedlikehold av klubbhuset. Det trenger å
males, særlig møne og vannbord. Det må vurderes om arbeidet skal gjøres av
eksterne, eller om egen dugnad på klubbhuset må gjennomføres.
Marit Karstensen, klubbhusansvarlig

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.
Jolleutvalget i Nesodden Seilforening har vært i et generasjonsskifte de
siste årene men med tanke på den rekrutteringen som har vært i 2021 er det
grunnlag for at flere foreldre kan bidra til utvalget i 2021. Jolleutvalget har som
mål å rekruttere og fordele arbeidsoppgaver på flere foreldre i 2021.
Rekruttering
Rekruttering blir en viktig oppgave også i år. Vi har som mål å fylle minst et
nybegynner kurs. Erfaringen fra 2020, med oppstarte av nybegynner etter
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skoleferien viste seg å være en suksess – derfor er det en anbefaling å videreføre
dette selv om pandemiens smittevernsregler gjør at vi kan gå tilbake til oppstart
som tidligere. Unansett vil det være avgjørende å være tidlig ute med
informasjon i alle kanaler er viktig for å spre budskap på en effektiv måte. I 2021
skal Nesodden Seilforening være tilstede på Idrettens dag på Berger Stadion.
Etter fjorårets pandemisituasjon hadde de fleste seilforeninger suksess med
både ukeskurs og sommerleir. Vi håper at vi kan opprettholde den gode farten
som Nesodden Seilforening oppnådde i 2020. I 2020 implementerte vi Norges
Seilforbunds nye mal for opplæring i seiling for å gjøre det enklere for både
seilere, trenere og foreldre.
Programmet heter «Peiling på seiling» og er delt opp i 6 ulike nivåer.
1.HVIT – Bil kjent med båten
2. GUL – Behersk båten
3. GRØNN – Bli kjent med seiling
4. BLÅ – Behersk seiling
5. RØD – Bli kjent med din form for seiling
6. SORT – Du er en seiler.
Vi satser på å avholde seilcamp i juni og august på Steilene som vanlig.
Vi har utvekslet erfaringer med andre seilforeninger og vi implementerte
utvidet åpningstid slik at det skal være lettere for foreldre å velge Seilcamp på
Steilene for sitt barn. Dette hadde også en effekt i 2020, da foreldre kunne ha en
mer fleksibel leveringstid på morgenen.
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.
Seilkurs
Treneransvarlig Marit Sletten med assistanse fra erfarne trenerassistenter vil også
i 2021 følge seilforbundets treningsopplegg for seilkursene. Hoved dag vil bli
torsdag, med tirsdag som frivillig dag. 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 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.
Laser seiling – vi ønsker å opprettholde lasertrening som tilbud, men vi ser at
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det er et generasjonsskifte i klubben og at miljøet er vanskelig å opprettholde.
Det er for tiden ingen aktive laserseilere i Nesodden Seilforening.
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 men 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. Vi håper å få flere ungdommer gjennom
seilforbundets trenerutdanning, og minst to har ytret interesse for Trenerkurs i
2021.
Seilcamp
Vi ønsker å gjennomføre to seilcamper i 2021. Det vurderes i skrivende stund om
vi skal endre måten disse organiseres og gjennomføres på, nærmere bestemt å
overlate dette til en ekstern partner. Jolleutvalget er i dialog med ekstern partner
som også drifter sommerleir for andre foreninger i Oslofjorden. Vanligvis er
sommercampene trener - og foreldre styrte 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.
Nytt for 2021 er at jolleutvalget har besluttet å teste en ekstern aktør for å
gjennomføre seilcampene på Steilene.
I skrivende stund har vi en muntlig avtale.
Bakgrunn for beslutning er å ta bort noe av arbeidsmengen til frivillige ressurser i
jolleutvalget, samt å sikre kontinuitet og erfaringsoverføring fra sommer til
sommer.
Regatta deltagelse
Minst 4 seilere skal delta på regattaer og treningssamlinger i utlandet denne
vinteren. Vi har stor tro på at vi skal har representanter fra Nesodden Seilforening
i mesterskap i 2021.
Sosialt
Vi ønsker å bygge det sosiale miljøet blant jolleseilere og foreldre sterk og godt.
Kick – off, foreldreregatta, Camp Steilene, Sesongavslutning er noen av de faste
aktivitetene vi gjennomfører. Vi har tidligere hatt suksess med skitur på fjellet og
denne har hatt god virkning på det sosiale mellom barn og voksne. Vi ønsker å at
denne aktiviteten skal gjenopptas.
Vi har også planer om en overnattingssamling på Steilene tidlig i vår
og/eller høst for både nybegynnere og viderekommende optimistseilere. Vi har et
fantastisk klubbhus på Steilene og vi ønsker å benytte dette mer til slike
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aktiviteter da vi ser at dette er miljøskapende blant seilere og
foreldre/støtteapparat.
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 jollegruppen

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:
Overhale gamle 10m utriggere på C-brygga
Holde havna ryddig og fri for avfall og drivgods
Fornye fenderstokker etter behov.
Bytte ut defekte strømsøyler på B med brukbare fra C
Hellelegg molohodet og plassen rundt.
Gjennomføre rutinemessig kontroll og vedlikehold over og under vann.
Havneutvalget ønsker alle et godt dugnadsår!
Kjell Nygård, leder havneutvalg
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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 2021.
Det vil foreslås at Big Boat series også får KM status, som da vil avsluttes og
premieres under Nesodden Høstcup.
Utvalget støtter foreningens satsing i Seilsportsligaen, som i år seiles i
Elitedivisjonen.
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 ønsker å fortsette samarbeidet med With Marine AS/ om «North Sails
Nesodden Høstcup», og mulig “North Sails samling» på Steilene.
For 2021 sesongen er det planlagt gjennomført følgende aktiviteter:
• Temakvelder - fysisk/digitalt

blant annet utdeling av Langtursrattet til Helge Jørgensen i Bluebird, med foredrag
fra Nord-Norge seilingen
o mulige andre temaer; mann over bord + spleis/knute-kveld + regelkveld NYE
Steilene Rundt – onsdagsseilaser vår og høst
o 5. mai til 24. juni og 18. august til 29. september. Treningsseilas 28. april.
Steilene Tredagers, 13.5.-16.5. – Kristi Himmelfartshelgen
Nesoddmesterskap i NOR Rating 19.6. – med påfølgende foreningsfest.
North Sails Nesodden Høstcup m/ NM NX-35, 25.-26.9.
Seilkurs for voksne - hvis interesse melder seg, og vi klarer å skaffe til veie
kursledere og kursbåt(er). Også mulig kurs i egen båt.
Hummerseilasen - 21.-24. oktober
Informasjon og PR - Søke å få regattaomtale og resultatlister lagt ut i Amta.
Rekrutteringsarbeid – Følge opp nye potensielle medlemmer til deltagelse
o

•

•
•
•
•

•
•
•

Cato Zahl Pedersen, leder Storbåtutvalget
8

Ungdomssatsingen
I 2020 var vi klare, men epidemien satte en stopper for seilsportsligaen. Derfor
håper vi at 2021 blir mer normalt og vi får lov til å seile sammen som et lag. Vi
ønsker å bygge laget videre med de unge og ivrige, og rekruttere noen nye. De
sportslige målene er å holde oss i øverste divisjon i Seilsportsligaen og gjøre det
sterkt i kvalifiseringen til Youth Champions Leuage. Ellers ønsker vi å seile mest
mulig og videreføre seilgleden til tidligere jolleseilere.
Henrik Bucher, leder Ungdomssatsingen
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