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Forord 

Årsrapporten er styrets beretning om driften i Nesodden Seilforening for 

sesongen 2020 – 2021.  Rapporten omfatter regnskap og utvalgenes 

rapporter fra driften.  

 

Styret 2020 - 2021 har bestått av 

 

Endre Sjøvold,    Leder  

Tormod S. Petersen,  Nestleder, Administrasjon og økonomi 

Cato Zahl Pedersen,  Storbåtutvalg 

Marit Karstensen,   Klubbhusutvalg 

Hilde Forslund,                     Jolleutvalg   

Kjell Nygård,                        Havneutvalg  

Anne-Katrine Guttormsen, Informasjonsutvalg  

 

Styret har hatt 8 styremøter i 2020 og 1 styremøter så langt i 2021.  

 

Leder 

 

Året 2020 ble svært annerledes enn vi hadde håpet og planlagt for. 

Begrensingene som skyldtes kransviruspandemien, skapte store 

utfordringer og vi så for oss et år med minimal aktivitet og kraftig 

redusert inntekt.  

 Takket være stor innsats og kreativitet ble våre dystreste 

spådommer gjort til skamme. Seilcampene hadde rekord påmelding og 

gav både overskudd og nye medlemmer. Vi fikk gjennomført høstcup med 

NM i shorthanded med svært gode tilbakemeldinger. Det var ikke mulig å 

arrangere tradisjonelle dugnader i 2020, men reparasjoner og nødvendig 

vedlikehold ble utført av mindre grupper. Vi fikk også markert våre 60 år 
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selv om det ikke ble den feiringen vi hadde sett for oss. Som det fremgår 

av utvalgenes beretning, har vi også oppnådd meget gode idrettslige 

resultater i denne underlige sesongen. 

 Investeringen i ny bølgedemper har i 2020 vært lønnsom siden vi 

fikk god bruk for de ekstra gjesteplassene og fikk ditto inntekter. Sammen 

med stram økonomistyring har dette medført at vi nå har en god økonomi 

og står betydelig bedre rustet til å møte de store investeringene som er 

nært forestående i havneanlegget. Kreative løsninger har også gjort det 

mulig å holde kiosken åpen for issalg hele sesonger som har gitt oss en 

betydelig inntekt. Vi har også fått på plass en ny kasseløsning som gir oss 

bedre oversikt over salg samt oppfyller offentlig krav. Dette gir oss 

trygghet mot ubehagelige overraskelser. 

Nesodden kommune prioriterte vår søknad om tippemidler i 

forbindelse med ny bølgebryter som ikke nådde opp i 2019. Pengene er 

utbetalt og derved er vår gjeld kraftig redusert og vår soliditet betydelig 

bedre. Det kommer godt med når havneanlegget skal fornyes. 

 Begrensingene som fulgte pandemien, gav oss også uventede 

utfordringer. Kommunen måtte stenge toalettene samtidig som Steilene 

fikk økt tilstrømming av både dagsturister og folk som overnattet i telt 

blant annet via rutebåten fra Oslo. Særlig i pinsen ble det en uholdbar 

hygienisk situasjon spesielt på Persteila. Dette løste seg ved at vi fikk til 

en ordning med kommunen hvor vi stod for vasking og desinfisering av 

toalettene mot at kommunen holdt disse åpne. Oppdraget ble løst dels 

ved gratis dugnadsinnsats fra voksne medlemmer og dels ved at noen av 

våre ungdommer fikk betalt. Lønnen til ungdommene ble finansiert 

gjennom kompensasjon fra kommunen på tyve tusen kroner samt tilskudd 

fra foreningen. Takk til våre ungdommer som stilte opp.      

Vår satsing på å få til et tilbud for barn og unge som av ulike 

grunner ikke har anledning til å delta i idrettslige aktiviteter, måtte 

kanselleres. Dette var både resultat av restriksjonene på grunn av 
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pandemien og omorganiseringen i kommunen som medførte at våre 

kontakter i dette arbeidet fikk andre oppgaver.   

Jeg vil gi en stor takk til utvalgene som har vist en fabelaktig evne 

til å få i gang aktiviteter og sikre at vi fortsatt har en sterk og attraktiv 

forening i et utfordrende år. Alt har gått mye bedre enn jeg fryktet. Jeg vil 

også berømme den frivillige innsatsen som våre medlemmer yter og som 

har vært spesielt viktig i 2020.           

       Endre Sjøvold, leder NSF 

 

 

Økonomi og administrasjon 

Økonomi- og administrasjonsansvarlig: Tormod S. Petersen 
Varamedlem til styret: Bjørn Clausen 
 
Medlemsutvikling 
Pr. 31.12.20 (31.12.19) er det registrert 332 (338) medlemmer i 
Nesodden Seilforening, 137 (142) kvinner og 195 (196) menn. Ved 
årsskiftet var 30,1% (29,2%) av medlemmene 0-25 år.  

Det totale medlemstallet viser en nedgang i 2020 med 6 (17).  
Nesodden Seilforening benytter Idrettsforbundets medlemssystem 

KlubbAdmin for medlemsregistrering og fakturering av 
medlemskontingenter. 
 
Regnskapsføring 
Løpende regnskapsføring er også i 2020 ivaretatt av regnskapsfører, 
Hanne Engseth dels gjennom Regnskapskontoret Follo AS og dels via 
regnskapskontoret Adm. As i Moss som er regnskapsførers nye 
arbeidssted. Rapportutarbeiding, kontering og betalinger, ivaretas av 
økonomi- og administrasjonsansvarlig.   
 
Kommentarer til regnskapet for 2020 
Regnskapet for 2020, viser et historisk overskudd på 974 tusen kroner, 
mot et underskudd året før på  22 tusen kroner. Budsjettert resultat for 
2020 var et overskudd på  154 tusen kroner.  Toppresultatet i 2020 
skyldes primært tildeling av spillemidler på 765 tusen kroner, til 
delfinansiering av ny bølgedemper. Men også uten dette betydelige 
bidraget, ville vi hatt et solid overskudd på 209 tusen kroner. Dette er 
bedre enn budsjettert, og forklares først og fremst med en  fordobling av 
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Havneinntekt gjester fra året før. Utvidelse av gjestehavnkapasiteten kom 
i perfekt tid før coronasommeren 2020, da «alle» skulle feriere i Norge, og 
i båt. I tillegg til å gi oss en tryggere og sikrere havn for små og store 
seilere, har den nye bølgedemperen også gitt oss bedre grunnlag for å 
sikre godt vedlikehold av havna på Steilene i årene framover. 
 
Inntekter 
Seilforeningens viktigste inntektskilde, er havneinntekter. I 2020 beløp 
disse seg til 645 tusen kroner. Av disse var hele 434 tusen kroner fra 
gjestebåter.  

Lotteriinntekter/tilskudd var på hele 1.039 tusen kroner i 2020, 
sammenliknet med 255 tusen kroner året før.  

Selv om kiosken var delvis stengt pga smittefare, og vareutvalget 
var begrenset til is, brus og kaffe «gjennom vinduet» (Restaurantdelen 
måtte holdes stengt), ble kioskens bruttofortjeneste 53 tusen kroner. Året 
før var tallet 91 tusen kroner. 

Kursinntekter/Treningsavgifter ble hele 227 tusen kroner, men må 
sees i sammenheng med kostnader for lønn til trenere på 275 tusen 
kroner.  

Medlemskontingenter ble i regnskapsåret 102 tusen kroner, og 
startkontingenter (hovedsakelig fra North Sails Nesodden Høstcup og NM 
Short Hand), ble på 83 tusen kroner. 

I forhold til budsjettet, ble sum inntekter 2.328 sammenliknet med 
1.536 som var budsjettert. I budsjettet hadde vi av forsiktighetsgrunner 
lagt inn tildeling av 200 tusen kroner i spillemidler, mens vi altså fikk 565 
tusen kroner mer. Korrigerer vi for dette, ble sum inntekter 227 tusen 
kroner bedre enn budsjettert. Dette skyldes som nevnt hovedsakelig 
Havneinntekter gjester, som ble hele 218 tusen kroner bedre enn 
budsjettert.         
 
Kostnader 
Sum kostnader ble 31 tusen kroner lavere enn budsjettert. Trenerkostnad 
ble hele 115 tusen kroner høyere enn budsjettert, men må sees i 
sammenheng med Kursinntekter/Treningsavgifter på inntektssiden, som 
ble 77 tusen kroner mer enn budsjettert. Pga smittesituasjonen, ble 
Seilsportligaen avlyst i 2020, og vi fikk refundert deltageravgiften på 26 
tusen kroner, og det ble heller ikke nødvendig å refundere kostnader som 
budsjettert. Totalt ble dermed kostnaden for Seilsportligaen 35 tusen 
kroner lavere enn det budsjettet viser.   
 
Den nye bølgedemperen 
I 2019 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. 
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Banklånet blir nedbetalt med 140 tusen kroner per år. I tillegg har vi 
nedbetalt lånet ekstraordinært med 756 tusen kroner mottatt som 
spillemidler. Lånet var dermed nedbetalt til 410 tusen kroner ved utgang 
av regnskapsåret. Vi opprettholder samme månedlige nedbetaling av 
lånet, som dermed vil være innfridd om mindre enn 3 år.  

Bølgedemperen er aktivert i balansen, og avskrives lineært over 30 
år, dvs med 57 tusen kroner per år. 
 
 
Balansen 
Sum bankinnskudd var ved siste årsskiftet 1.111 tusen kroner, - en økning 
på 86 tusen kroner gjennom regnskapsåret. Foreningens likviditet er 
fortsatt god, med omløpsmidler 15 ganger større enn kortsiktig gjeld. 

Bølgedemperen var balanseført med 1.735 tusen kroner per 
31.12.20. Dette er en økning på 93 tusen kroner. Dette skyldes at 
balanseføringen økte i regnskapsåret med restbetaling til leverandør på 
150 tusen kroner. Minus årets avskrivning på 57 tusen kroner, ledet dette 
til en økning i balanseført bølgedemper på 93 tusen kroner. 

Foreningen disponerer plass til ferge og 2 småbåter i Alværn 
Småbåthavn. Fordringen er ikke balanseført.  
 På Gjeld og Egenkapitalsiden av balansen, er banklånet nedbetalt 
med 896 tusen kroner i 2020.  

Seilforeningens egenkapital er økt med årets overskudd på 974 
tusen kroner. Foreningens egenkapital var dermed 2.322 tusen kroner. 
Soliditeten til Nesodden Seilforening dermed meget god, med en 
egenkapitalandel på 80,8 %, opp fra 50,5% året før. 
 
Disponering av årets overskudd 
Styret foreslår at vi øker avsetningen til Havnefondet med 171 tusen 
kroner, som tilsvarer Havneinntekt faste, minus Vedlikeholdskostnader 
havn. Fondet kommer dermed opp i 821 tusen kroner. Som ryggraden i 
Seilforeningens fremtidige inntekter, er det viktig at Havnen vedlikeholdes 
og elementer byttes ut ved behov. Resten av overskuddet tilføres Annen 
egenkapital som dermed øker med 803 tusen kroner, til 1.501 tusen 
kroner. 
 

Tormod S. Petersen, Økonomi- og administrasjonsansvarlig 
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INFO 

Leder: Anne-Katrine Guttormsen 
Vara: Rune Wallner 
 
Info har som alt annet i år vært preget av Korona. Vi fylte 60 år i år, og 
hadde mange planer for å feire dette. Alt ble lagt på is. Vi får satse på et 
heidundranes kalas for å feire en stolt 61 åring.  

Alle arrangement og aktiviteter er hoved driver for informasjon. Alle 
utvalgene legger selv ut mye relevant informasjon i de kanaler som er 
relevante for målgruppen.  

 
Kanaler som er i bruk:  
Facebook (https://www.facebook.com/Nesodden.Seilforening) 
Instagram https://www.instagram.com/nesoddenseilforening/ 
Nettsiden https://www.nesoddenseilforening.no/ 
Youtube 
https://www.youtube.com/channel/UCxPmHFC0ozMoowqi9DUanEw 
Flickr https://www.flickr.com/.../18588.../albums/72157716079055142 
 

Facebook er den kanalen vi anbefale alle våre medlemmer å benytte 
da dette er den kanalen som er mest “levende” 

I år har vi benyttet Facebook til bla å gi “live informasjon” under NM 
og Nesoddens Høstcup. Det er opprettet en egen kanal på YouTube.  
I tilegg til dette har vi benyttet oss av andre foreningers Facebooksider for 
å informere og reklamere. 

Vi er svært fornøyde med antall påmeldte og gjennomføringen av 
verdens første NM i Shorthanded NOR Rating for shorthand og 
familie/husstand arrangert under en pandemi. Vi hadde over 100 
påmeldte båter. Arrangementet ble dekke gjennom å sende live fra 
Facebook. I tillegg til dette ble både dronevideoer og profesjonelle bilder 
publisert. Vi hadde god dekning og mange som fulgte med. En av 
videoene ble sett av over 7000 personer. https://fb.watch/38cs4YEEMO/ 
Dette arrangementet ble også godt dekket av Seilmagasinet og Forbundet. 
Amta glimret med sitt fravær, til tross for flere forsøk på å få publisitet.  

Av andre arrangementer som er dekket og som har fått mye 
oppmerksomhet er årets Hummerseilas.  
https://www.facebook.com/188804687823728/videos/337400937595680 

Til tross for mange arrangementer som har vært planlagt, for så å 
utsettes eller avlyses har vi forsøkt etter beste evne å rekruttere og 
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dokumentere. Vi håper på et 2021 med mer forutsigbarhet. Det er mange 
som gleder seg til å seile regatta, kurs og ikke minst gi hverandre en 
seiersklem.  

Vi har vært aktivt til stede 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. 

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 vellykket med god 
stemning.  
 

Anne-Katrine Guttormsen, leder Informasjonsutvalget 
 

 

Klubbhus  
Vertskap 
Dette anderledesåret har bydd på utfordringer. Restriksjonene i april og 
mai, gjorde det umulig å ha vertskap. Da restriksjonene ble lettet, klarte 
vi å fylle sommerukene med vertskap og likevel oppfylle smittevernrådene 
som var satt. Vi hadde også vertskap under Høstcupen. 
 
Kiosk 
Kiosken måtte vi holde stengt første del av sesongen. Takket være gode 
smittevernråd fra kommuneoverlegen, kunne vi etter hvert holde kiosken 
oppe. Vi stengte hoveddøren og laget et utsalg ved terrassedøren. Dette 
gjorde at vi kunne opprettholde den pålagte avstanden. Naturligvis var 
utvalget av varer sterkt redusert, til kun å gjelde is, brus og kaffe. Men 
tilseilende var likevel takknemlig for dette tilbudet.     
 
Klubbhuset 
Det knuste vinduet i 1 etg ble byttet. Ellers har ingen større 
vedlikeholdsarbeid blitt utført på klubbhuset. 
 

Marit Karstensen, leder Klubbhus 
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Jolleutvalget 

Jolleutvalget har i 2020 bestått av:  
• Hilde Forslund, ansvarlig for Jollegruppen 
• Marit Sletten, ansvarlig for trenere og kurs 
• Lars Moe Engebretsen, ansvarlig for materiell og tatt ansvar for 

båter 
• Aslak Støen, medlem og tatt ansvar for trenerkontrakter, båter og 

mange løpende oppgaver 
• Bjørn Forslund medlem og trener for eliteseilere 

Vi har takket av 2 medlemmer; Christian Lundblad og Thomas Sørlie. 
Tusen takk for alt arbeid og utrettelig innsats gjennom mange år for 
Nesodden Seilforening.  

Deltagere uketrening 
Vi har i 2020 gjennomført faste uketreninger med 3 ulike grupper på 
Steilene. I tillegg har NC – optimist og 29er seilerne håndtert sitt eget 
opplegg og har seilt mye gjennom hele sesongen. Pga korona startet vi 
kun opp viderekommende- gruppen på våren da vi var usikker på om vi 
klarte å overholde smittevernsreglene. Vi gjorde om på det vanlige 
opplegget vårt og delte trenere og barn i mindre grupper. Dette viste seg 
å være en suksess og både trenere og barn fikk fremgang med sine 
respektive grupper. 11 barn startet opp på våren og en 12. seiler kom inn 
i gruppen etter sommerferien. 

Etter sommerferien startet vi opp 2 nybegynnerkurs i tillegg til 
viderekommende gruppen. Totalt hadde vi 19 seilere fordelt på to dager 
på disse kursene. 

Totalt trente 37 jolleseilere ukentlig på Steilene gjennom 2020 
sesongen. En markant økning fra 2019 hvor vi hadde 26 seilere ukentlig 
gjennom sesongen.  

Vi har også hatt en god økning på vintertrening på Alværn med 18 
deltakere mot 11 i forrige sesong. 
 
Gruppene har vært fordelt som følger: 

• 29er 
o Vincent Vaske og Eskil Ova 
o Balder Støen og Emil Forslund 

• 33 Optimistseilere som deltok under ukas trening fordelt på: 
o Nybegynner – 19 deltakere 
o Viderekommende – 12 deltakere 
o NC gruppen – 2 deltakere  

• Innetrening vinter: 18 betalende jolleseilere 
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Trenerkurs i regi av Norges Seilforbund 
1 ungdom (Vincent) har gjennomført Trener 2 
2 ungdommer (Balder og Emil) har gjennomført Trener 1 
 
Trenere 
Vi har hatt ivrige og engasjerte jolletrenere på uketreningene våre (Marit 
Sletten, Vincent Vaske, Ferdinand Sørlie, Marieke Vaske, Balder Støen og 
Emil Forslund. Oda Skeide Bates, Gorm Osborg, Vår Osborg og Bjørn 
Forslund,) med oss gjennom sesongen. Stor takk rettes til alle trenerne 
for 2020 sesongen.  
 
Aktiviteter 
Jollegruppen har de beste optimistseilerne i 2020 sesongen. Philip 
Forslund vant rankingen overlegent denne sesongen med 31 poeng totalt. 
Vetle Støen sikret 2. plassen på rankingen med 51 poeng totalt. 
Koronapandemien har gjort feiring og oppmerksomhet mindre enn vanlig 
men gutta fikk pokalene i posten.  

 
http://www.optimistjolle.no/wp-content/uploads/2020/09/Optimist-NC-
2020-Ranking.htm 
 

Disse gutta skulle da begge representert Norge i VM i Italia 
sommeren 2020, men dette ble da avlyst av kjente årsaker. Det var lenge 
en mulighet for at de kunne få delta i EM i Slovenia, men Norge valgte å 
ikke sende lag til EM i Optimist. For å oppveie spenningen med 
mesterskap fikk de startet med litt 29er seiling i stedet. 
Philip tok forøvrig en sterk 2. plass i NM og Vetle tok 4. plassen i samme 
mesterskap. 

http://www.optimistjolle.no/wp-content/uploads/2020/09/Optimist-NC-2020-Ranking.htm
http://www.optimistjolle.no/wp-content/uploads/2020/09/Optimist-NC-2020-Ranking.htm
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https://www.amta.no/follo-seilere-hevdet-seg-i-toppen/s/5-3-813494 
https://www.amta.no/smanytt-i-frogn-og-pa-nesodden/s/5-3-
848484?p=lc-1742186-9074-akershusamtstidende 
 

Nesodden seilere har også tronet på toppen i 29er rankingen i år. 
Balder Støen og Emil Forslund har stort sett vunnet det man kunne vinne i 
2020 sesongen. Alle utenlandske regattaer har blitt avlyst men de har 
deltatt på alt annet som har vært arrangert i Norge. 
Laget vant rankingen og NM i 29er i år. 
https://www.9er.no/wp-
content/uploads/2020/10/29er_2020nc_sammenlagt.pdf 
 

 
https://www.amta.no/nm-gull-til-nesodden-seilere-i-29er-klassen/s/5-3-
820581 
 
 

https://www.amta.no/follo-seilere-hevdet-seg-i-toppen/s/5-3-813494
https://www.amta.no/smanytt-i-frogn-og-pa-nesodden/s/5-3-848484?p=lc-1742186-9074-akershusamtstidende
https://www.amta.no/smanytt-i-frogn-og-pa-nesodden/s/5-3-848484?p=lc-1742186-9074-akershusamtstidende
https://www.9er.no/wp-content/uploads/2020/10/29er_2020nc_sammenlagt.pdf
https://www.9er.no/wp-content/uploads/2020/10/29er_2020nc_sammenlagt.pdf
https://www.amta.no/nm-gull-til-nesodden-seilere-i-29er-klassen/s/5-3-820581
https://www.amta.no/nm-gull-til-nesodden-seilere-i-29er-klassen/s/5-3-820581
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Så absolutt ikke rart at Seilmagasinet bruker litt plass på disse 4 
guttene. 
 

 
https://www.seilmagasinet.no/nm-norgesmesterskap-ranking/seil-norges-
kommende-stjerner/708418 
 

Vi har også hatt flere optimistseilere på regattaer lokalt i 
Oslofjorden. Anders Sletten, Louise Engebretsen, Isabel Jørgensen og Olaf 
Gjerdrum har alle deltatt AskerOptimisten og/eller Bærum Høstcup. Vi 
gleder oss til videre fremgang og deltakelse i regattaer i og utenfor 
Oslofjorden.  
 

 
 

Anders og Isabel havnet på hhv 8. og 18. plass av totalt 30 
deltakere i Bærum Høstcup. Dette lover godt for rekrutteringen for 

https://www.seilmagasinet.no/nm-norgesmesterskap-ranking/seil-norges-kommende-stjerner/708418
https://www.seilmagasinet.no/nm-norgesmesterskap-ranking/seil-norges-kommende-stjerner/708418
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Nesodden Seilforening.Lørdagen viste seg med et forferdelig regnvær, og 
det var en gjeng med våte seilere og foreldre som kom tilbake til Steilene. 
 

 

 

Camp Steilene 2020 
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Lenge var det usikkert om vi kunne arrangere Seilcamp i 2020. Men 
vi satset høyt når vi først fikk klarsignal og det ble total avholdt 3 
sommerleirer i året som gikk. Uke 27, 32 og 33.   

 

Og for en suksess! Totalt 72 barn deltok på de tre sommercampene 
og dette har vært den sommeren vi har sett flest rekrutteringer til 
ukeskursene, i allefall så lenge undertegnede har vært leder for 
jollegruppen



 
 
 
 
 

15 
 

 

 



 
 
 
 
 

16 
 

 

 

 

I år startet vi opp nybegynner kurs på høsten og dette har vært et 
grep som er verdt å videreføre i de kommende årene. Det er lettere å 
starte opp med seiling når været og vannet er varmere enn i mai. 
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Det er viktig å takke Gorm Osborg som hadde hovedansvaret for 
gjennomføring og trenerne. Uten han og trenerne hadde vi ikke fått så 
mange gode tilbakemeldinger og ei heller så mange nye seilere til 
ukeskursene. De fortjener all ære og oppmerksomhet. Mange av disse 
trenerne har startet som seilere selv i Nesodden Seilforening og gir nå 
tilbake til foreningen som viktige motivatorer for andre barn. Vi takker alle 
trenerne for fantastisk innsats i året som har 
gått!
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https://www.amta.no/klart-for-camp-i-trygge-omgivelser/s/5-3-
802638?&session=63900ba4-e97a-4412-a77a-d0544a2824b7 

Vi vet også at mange er ivrige på å fortsette i 2021 sesongen og det 
gleder oss å få slike bilder tilsendt fra nybegynner seilerene. Mikkel 
Nygaard fra det ene nybegynnerkurset vårt er klar for vintertrening! 

https://www.amta.no/klart-for-camp-i-trygge-omgivelser/s/5-3-802638?&session=63900ba4-e97a-4412-a77a-d0544a2824b7
https://www.amta.no/klart-for-camp-i-trygge-omgivelser/s/5-3-802638?&session=63900ba4-e97a-4412-a77a-d0544a2824b7
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Sosialt 
Vår lukkede Facebook gruppe «Jolleseiling Nesodden» teller nå 196 
medlemmer. En økning fra 118 fra i fjor. Vi har jobbet målrettet med å 
dele bilder fra sommercamper og dette har vært en stor årsak til den fine 
økningen av medlemmer her. Som vanlig deles både store og små 
øyeblikk fra sesongen.  

Vi har hatt følgende sosiale aktiviteter i 2020: Vi hadde mange 
planer for 2020 sesongen sosialt, siden vi vet at dette bidrar til at vi klarer 
å holde mijøet mer samlet gjennom hele året. Et var planlagt helgeseiling 
med overnatting for nybegynnere og viderekommendegruppene og 
selvsagt de vanlige samlingene som dugnad, kick-off, foreldreseiling og 
avslutning. 

Det har vært vanskelig å få arrangert på grunn av pandemien og vi 
har hatt fokus på at vi ikke skulle ha noe smitte i vårt miljø, noe vi har 
klart såvidt vi vet. Ingen smittede er meldt til jolleleder eller jolleutvalg. 

Avslutning på sesongen kombinert med jolledugnad klarte vi likevel 
å arrangere og det var en fantastisk gjeng med seilere, trener og foreldre 
som klargjorde joller og utstyr for vinteren. Etter endt arbeid var det mat 
og premieutdeling i klubbhuset.  
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Som vanlig hadde vi jollekake – bakekonkurranse og det var Sofie 

og Marie som gikk av med seieren dette året.  
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Vi fikk masse flotte premier fra SailTuv – tusen takk til Stein og 

Inger Tuv for bidraget til denne dagen.  

 
Balder Støen og Emil Forslund fikk tildelt Sølvjolla for 2020 for 

fantastisk innsats som trenere og ikke minst på regattabanen i 2020. 
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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 2020 ble 47 000 kroner fordelt på totalt 4 jolleseilere som elitestøtte fra 
Nesodden Seilforening. 
 
TAKK FOR I ÅR! 
Takk til Nesodden Seilforening, jolleutvalget, foreldre og seilere for et 
godt, om enn meget spesielt seilår i 2020. Vi ser frem til et flott 2021.Vi 
håper at vi kan ta opp igjen litt mer normal aktivitet i foreningen – og 
samtidig håper vi at vi klarer å beholde de seilerne som nå har fått sitt 
første møte med seiling.  
 

Hilde Forslund, leder Jollegruppen. 
 

Havneutvalget 

 

Havneutvalget i 2020: 
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 



 
 
 
 
 

23 
 

 
Status. 
Seilhavnas 34. driftsår er gått over i historien og vi kan se tilbake på et 
godt år med mange besøkende og høy aktivitet blant medlemmene. De 
nye plassene har gitt oss rekordomsetning på gjesteinntekter og vi har 
fått fem nye leietakere i løpet av året.   Havna fremstår i god stand med 
det mest nødvendige vedlikehold utført.   
 
Dugnad. 
I løpet av året har vi ikke kunnet gjennomføre våre tradisjonelle dugnader, 
hverken vår eller hørt grunnet korona restriksjoner.  

8.og 9. mai hadde vi en minidugnad hvor nytt betong fundament for 
landfeste av gangvei på den nye bølgedemperen kom på plass. 11 mann 
deltok i løpet av disse to dagene.  

24. oktober var vi 5 mann som fikk skiftet ut det som var av 
ødelagte fenderstokker i tillegg til at Marit og Anders sørget for at alle 
fargeskiltene kom i hus. 

Ronny og Michael har sørget for at tilbringerbåtene og Blåtann har 
fått sitt ettersyn og Baard har egenhendig nedlagt en formidabel jobb med 
å skifte ut strømsøylene på C-brygga og reparert diverse vannlekkasjer 
rundt omkring. 

Jeg håper til normaliserer seg til våren 2021 slik at vi kan få tatt 
igjen det som har måtte utsettes av vedlikehold grunnet epidemien som 
har herjet. 
 
Tilbringerbåter. 
Den planlagte utvidelsen av Alværn småbåthavn gjør at vi ikke kan ha 
Blåtann liggende på sin faste plass fra desember 2020 til mars 2021. Av 
den grunn blir en gul pioner liggende ute som tilbringerbåt i vinter. 
Blåtann vil bli liggende på Steilene. 
 
Rettighetshavere. 
Seilforeningen er debitor for i alt 29 rettighetshavere. Verdi av innskutt 
kapital er pr 31.12.2020 kr 2 479 036,00 
Meterverdien utgjør 19.952 
Alle rettigheter utgjør 124,25 m. 

I 2020 var det det 19 rettighetshavere som benyttet sin rettighet 
ved å ha båt i havna. 
16 plasser var utleid på sesongkontrakt. 
18 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  
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1150 besøkende overnattingsbåter. I tillegg kommer alle de som har 
betalt med vipps på dager vi ikke har hatt havnevakt. Totalt har året gitt 
oss en inntekt på hele 433.5589,- Dette slår alle rekorder fra tidligere år.  

Vipps har vært til stor nytte for havnevakten. Registrerte 
gjesteinntekter med vipps utgjør kr 404.256,- 

Besøkstallet er sterkt væravhengig og at veldig mange skaffet seg 
båt i 2020 bidro til det gode resultatet.  Vi får håpe på en tørr og solfylt 
neste sesong. 

Vi er ualminnelig heldige som har en så stor dugnadsånd bevart selv 
om vi ser en nedadgående trend. 
  I år vil styret rette en spesiell takk til medlemmene av 
havneutvalget som samme med sine gode hjelpere har utført det mest 
trengende av vedlikehold til tross for koronaen 

Styret vil også 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 
 
 
 

 

Storbåt 

Storbåtutvalget har i 2020 bestått av: 
Cato Zahl Pedersen leder 
Olav Mork Bjørnås nestleder 
Inger Bucher   
Colin Bevan 
Øyvind Degnes 
Tormod S. Petersen 
Stein Ødegård  
Michael Kristiansen 
 
Utvalget har avholdt 4 møter dette året – i tillegg hyppig epost utveksling 
for den «løpende» drift.  
 
Aktiviteter i regi av Nesodden seilforening: 
Grunnet pandemien ble det ikke planlagt eller gjennomført noen 
temakvelder utenom sesongen, slik det er pleid å være lagt opp til. 
 
Caribbean 600, 24.-27. februar 
Børre Søraas-Sæter og Olav Mork Bjørnås var over på Antigua i fjor vinter 
og seilte regattaen Caribbean 600 på båten Ineffable, en 60 fots trimaran. 
Start mandag 24.2, med målgang 27.2, etter 3 døgn og 10 timers seilas. 
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Steilene Rundt, 20. mai – 23. september: 
Pandemien lå som et lokk over seilaktiviteten for havseilere, med 
konkurransenekt, max tre i båten og med minst en meter avstand. 
Vindfang var ivrigst, og kalte inn til treningsseilas fra 20. mai. 
Det ble avhold 4 treningsseilaser med totalt 6 deltagende båter.  
Resultater: 1. Eldorado, 2. Vindfang og 3. Morild. 

Asker Seilforening var raskt i gang med å legge opp til 
superonsdager, hvor Bærum sf og vi fra Nesodden sf kunne delta fritt. Et 
fantastisk tilbud, og service fra Asker sf. Det ble arrangert to 
superonsdager på høsten. 
Eldorado vant sammenlagt Stor klasse, og det var fire deltagende båter 
fra Nesodden sf. 
 
Steilene 3-dagers  
Denne tradisjonelle hyggeseilasen ble kansellert grunnet pandemien. 
 
Jubileumsseilas – 20.6. 
I forbindelse med vårt 60-års jubileumsarrangement med grillmiddag 
servert innenfor gjeldene regler, så arrangerte vi en uhøytidelig 
jubileumsseilas. Dette var en erstatning for det tradisjonelle 
Nesoddmesterskapet. Fem båter stilte til start i en seilas som ble seilt 
Steilene rundt, med start og mål i sundet.  

Anders Sletten ble premiert som yngste og ivrigste deltager i 
Optimist.  

Seieren gikk til en gjestende Express fra Bundefjorden, med Øyvind 
Berntsen som kaptein og storbåtutvalgsmedlem Inger Bucher som 
mannskap. 
Øvrige båter: Vindfang, Spleis, SoMa og Xmeralda. 
 
North Sails Nesodden Høstcup / NM Shorthand 19.-20. september   
Det var lenge uklart hvilket format Høstcupen skulle arrangeres under, 
med hensyn til smittevernhensyn som mest sannsynlig ville lempes på 
mot høsten. Den gang ei. Begrensningene som var pålagt kjølbåtbeset-
ninger var til veldig gunst for deltakelsen i det inkluderte NM Shorthand.  
Det ble rekorddeltakelse, og påmeldingen måtte sperres ved 100 
påmeldte båter – grunnet arrangementsramme på max 200 deltakere. 
Ved siden av NM, ble det arrangert Flerskrogsklasse og Familieklasse, alle 
som en distanseseilas pr dag.  

Årets arrangement ble arrangert i strålende vær og nær sagt ingen 
vind. Den sosiale rammen var begrenset til et minimum, så den 
tradisjonelle festen ble ikke gjennomført. 

Tradisjonen tro stiller regattaressurser opp i når foreningen skal 
arrangere regattaer. En stor takk til alle gode krefter som står på for 
fellesskapet og for gode opplevelser hos seilerne. Resultater: 



 
 
 
 
 

26 
 

NM Shorthand, klasse A;  
1. Marius Løken, Røyken sf 2. Per Haugen, Oppegård sf 3. Audun Gjøstein, Asker sf  
NM Shorthand, klasse B; 
1. Jon Holm, Oslo sf 2. Alf Magne Andersen, Nesodden sf 3. Martin Moe, KNS 
NM Shorthand, klasse C; 
1. Silje With, Asker sf 2. Bjørn Hansen, Bærum sf 3. Yngve Lønmo, Hurum sf 
NM Shorthand, Sportsbåt; 
1. Bjørn Forslund, Nesodden sf 2. Krisoffer Spone, KNS 3. Ole Aabel, Asker sf 
NOR Rating distance; 2. plass til Harald Wettlesen, Nesodden sf 
NOR Rating distance Flerskrog; 1. plass til Øyvind Degnes 
 
Hummerseilasen 1.-4. oktober; 
Seilasen ble avviklet for 11.år på rad. 8 båter og 21 deltagere i år. Fine 
seilforhold, med en ganske frisk kryss på vei inn til Skjærhalden. 
Hummerteiner er alltid et ekstra spenningsmoment, og i år var det Wasabi 
som fikk best kontakt med hummerteiner utenfor Hvaler. 
  
Voksenkurs Seiling 
Grunnet pandemien ble det ikke gjennomført noe voksenkurs i 2020. 
 
Seilsportsligaen 2020 
Team Nesodden var klar til å kjempe om opprykk til eliteserien. Dessverre 
ble denne regattaen også kansellert, grunnet pandemien.  
 
Oslofjorden BBS 
Nesodden Seilforening har tatt ansvaret for å føre resultater i Indre 
Oslofjord Bigboat Series. Grunnet kanselleringer av det meste for 
havseilere, så ble det ikke grunnlag for denne serien i år. 
 
HH Skagen Race 
Tradisjonen tro stiller det alltid noen båter fra Nesodden sf i Skagen Race. 
Dette året satte pandemien også en stopper for denne regattaen. 
 
Færdern 2020 
Det ble arrangert en amputert Færderseilas med start og mål i Drøbak. 
Vindfang kom på 2. plass i klasse Tur familie uten spinnaker. 
 
TwoStar 2020 
Fra Nesodden sf kom Morild på andre plass i Liten klasse. 
 
Hollenderseilasen 2020 
Det var hele 9 båter fra Nesodden med, alle med 2 eller 1 ombord. 
 
Eldorado med Alf Magne og Magnus Andersen vant NOR Rating 
Doublehand klassen DH4, og Runabout med Hege Johnsen og Kjetil 
Andersen vant Tur & Familieklassen Doublehand. Ruffen med Øyvind 
Degnes og Line Rødseth vant 3. plassen i Flerskrogklassen.  
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Øvrige deltagere var Morild, WilDa, Vindfang, JonAx, Mix og Piva. 
 
Zhik Onestar  
Fra Nesodden sf deltok Kristian Jerpetjøn i Wilda, med klasseseier. 
 
J70 Doublehanded mixed Septemberregatta i KNS, 26.9.-27.9. 
Henrik Halvorsen Bucher og Inger Bucher deltok hvor 30 lag deltok. 
Grunnet koronarestriksjoner ble det seilt i tre innledende heat à 10 båter. 
"Muttern’s Racingteam" kvalifiserte seg til finalen. I finalen ble det tøff 
konkurranse, med en 10. plass som sluttresultat. 
 
Langtursrattet 
Storbåtgruppa besluttet vinteren 2019 å sette opp en pris for 
langtursseiling, på initiativ fra Børre Søraas-Sæter. 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. Prisen er et vakkert treratt som 
har tilhørt skuta Gangerolf II.   
2019: Rune Holte og Hilde Ruud Holte i Thilde 
2020: Rattet ble for 2020 tildelt til Helge Jørgensen i Bluebird. Utdeling 
med foredrag om Nord-Norge seilingen vil finne sted våren 2021. 
 
Avsluttende kommentarer  
2020 var et helt spesielt år for oss alle, og særlig hardt ble 
storbåtseilingen rammet med restriktive regler for smittevern ombord. Det 
ga riktignok en boost for shorthand-seilingen, som kunne konkurrere på 
tilnærmet normale premisser. 

Det har meldt seg inn en del nye medlemmer med kjølbåt i 
foreningen. Forhåpentligvis kan det være grunnlag for noe øket deltakelse 
i våre aktiviteter, hvor seilkurs forhåpentligvis også kan arrangeres igjen. 
 
 

Cato Zahl Pedersen, leder Storbåtutvalget  
 

 

 

Ungdomssatsingen 
 

Dessverre ble det lite aktivitet for seilsportsligaen i fjor da alle 
arrangementene ble avlyst. Dette var veldig synd da vi 2019 var i godt 
driv. Vi hadde mange unge som var interessert i å være med og lære mer 
om regattaseiling og det å seile som et lag. Mange av de unge viste stor 
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fremgang og fikk prøve seg i ulike roller og posisjoner om bord. Sterk 
innsats gjennom 2019-sesongen førte til opprykk til øverste divisjon. 
 

               Henrik Bucher, leder Ungdomssatsingen 
 


	Ungdomssatsingen

