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Leder
Nå er koronarestriksjonene lettet og de begrensninger vi har hatt de to siste
årene er forhåpentligvis historie. Vi går inn i en ny sesong full av muligheter, men
ikke helt uten utfordringer.
Tilbud til vanskeligstilte barn og unge
Vår satsing på å tilby aktiviteter for barn og unge som av ulike grunner faller
utenfor organisert idrett, ble hindret av koronabegrensninger både i 2020 og
2021.
Dette er tiltak som vi ser som en viktig del av vårt samfunnsoppdrag, og
som styret ønsker å prioritere i 2022. Vi satser på å få etablert et fast samarbeid
med Nesodden kommune i løpet av våren for oppstart høsten 2022.
Saken om Alværn småbåthavn (ASH)
Vi har enda ikke fått svar fra Statsforvalter på hytteeiers klage på
avgjørelsen i Plan- og byggkommiteen. Se Årsberetning for 2021 for bakgrunn for
denne krevende saken.
Om hytteeiers klage blir tatt til følge er det et reelt scenario at vi må legge
ned driften på Steilene som i praksis vil si å legge ned Nesodden Seilforening. Vi
er imidlertid optimistisk, og tror at Statsforvalter vil fastholde vedtaket i Plan- og
Byggkommiteen om at bryggen på Alværn får ligge.
Denne saken har medført at vi mistet finansieringen av ny brygge på
Alværn. Basert på grundig arbeid fra styreleder i ASH, har seilforeningens styre
vedtatt en modell for finansiering av ny brygge på landsiden som vi mener er
realistisk. I den sammenheng ser vi nærmere på hvordan og når vi kan få
gjenopptatt de planlagte utskiftingene av utslitte elementer i havna på Steilene.
Det har fra hytteeiers side pågått et betydelig påvirkningsarbeid og vi er
både overrasket og skremt av at politikere og lokalpressen så lenge lot seg bruke.
Hytteeier har varslet at han kommer til å gå hele veien gjennom rettssystemet for
å få fjernet bryggen, men hans seneste retorikk i lokalpressen antyder at det ikke
kommer til å skje. Om han velger å gå videre i rettssystemet blir det en sak som
kan komme til å gå over flere år og koste oss både energi og penger.
Samarbeid
Vårt formål er 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 for å bidra til dette formålet.
Styret vil også videreutvikle samarbeidet med andre foreninger og
organisasjoner som vil bidra til utvikling av Steilene som friluftsområde. Dette
gjelder ikke minst Oslofjordens Friluftsråd, som får en betydelig rolle i dette
arbeidet sammen med kommunen. I “bryggesaken” har vi i tillegg samarbeidet
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med Nesodden Kystlag. Det ligger et stort potensial for oss i et tett samarbeid
med de aktørene som vil utvikle Steilene til beste for Nesoddens barn og unge.
Rekruttering
Et viktig punkt i fjorårets handlingsplan var å igangsette 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, så dette
er en selvsagt prioritert oppgave også i 2022.
Styrets oppgave
Foruten å utvikle samarbeid med eksterne aktører og håndtere
utemomsprorslige utfordringer, er Styrets hovedoppgave 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 i aldersgruppen 14 – 20 år som er en
sårbar gruppe for frafall, til regattaseilere uansett alder og nivå, samt til tur og
havseilere. Se konkretisering av tiltak i de enkelte utvalgenes handlingsprogram.
Informasjon
Det er mange nyinnflyttede til Nesodden de siste årene og vi ser behovet
for å informere bredere om hvilken perle Steilene er. Vi har derfor etablert en
webside; www.Steilene.info, hvor vi ønsker å legge ut positive fortellinger om
aktiviteter, historie og annet som belyser tilbud og aktiviteter med Steilene som
utgangspunkt. Dette er en side ikke bare for Seilforeningen, men for alle som har
aktiviteter på Steilene. For å fremme positiv oppmerksomhet og rekruttering,
oppfordrer vi våre medlemmer til å like og dele nye innlegg når de legges ut på
sosiale medier.
Med ønsker om en god og innholdsrik sesong og en levende seilforening i
mange år fremover,
Endre Sjøvold, leder NSF

Side 3 av 10

Nesodden Seilforening

Handlingsplan 2022 -2024

Økonomi/Administrasjon
Med en årsomsetning på nær 2 mill er seilforeningen på en størrelse som krever
drift systemer på linje med en tilsvarende bedrift.
Vi er arbeidsgiver for flere ungdommer med et lønnsbudsjett opp mot 400', har
en gjestehavn med inntekt rundt 350', og en liten kiosk med 250' i omsetning.
Dette krever et allsidig økonomisystem, samt at vi bruker flere
betalingstjenester:
- Vipps til betaling i gjestehavn og kiosk.
- Kort betaling (bank axept) hovedsakelig i kiosk.
- Deltager.no for betaling av startavgifter og treningsavgifter både eksternt
og internt.
- Medlemssystemet til Norges Idrettsforbund
Disse tjenestene har gebyrer, og er nå oppe i ca. 30' pr. år. Det er viktig at vi har
brukervennlige betalingsløsninger, også for å lette arbeidet for foreningens
frivillige, men det har altså en prislapp.
Et viktig arbeid i planperioden blir derfor å fortsette digitaliseringen av økonomi
og administrasjon, samtidig som vi får redusert kostnadene med dette.
Et eksempel er at regnskapet nå er fullstendig skybasert og papirløst, noe som og
fører til at bruken av ekstern regnskapsførsel blir mer effektiv og rimeligere.
Regnskaps systemet vi bruker, Tripletex, er godt egnet og vi bruker dette til
regnskap, lønn, og fakturering. Det har og gode integrasjonsmuligheter med
eksterne systemer, som f.eks. betalingsløsninger og havneadministrasjon. Det er
derfor en god basis å bygge videre på.
Det er fremdeles potensiale for å forbedre hvordan vi håndterer kiosk salget.
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.
Odd Gilinsky, Økonomi/Administrasjon

Side 4 av 10

Nesodden Seilforening

Handlingsplan 2022 -2024

Informasjon og kommunikasjon
Vi fortsetter arbeidet med å forbedre nettsiden vår. Vi vurderer å bytte
leverandør slik at vi får en enklere plattform. Facebook er den kanalen som
benyttes mest når det gjelder markedsføring av aktiviteter og oppdatering /
status av gjennomføringer.
Forrige årsmøte ønsket mer informasjon via mail. Dette har vi gjort noe med
gjennom å starte “Blue Peter”. Dette vil vi fortsette med i 2022.Antall utgivelser
kommer som en overraskelse når året er slutt.
Også i år vil vi jobbe for å spre informasjon om arrangement via andre
foreningers egne Facebook sider.
Anne-Katrine Guttormsen Informasjon og kommunikasjon

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
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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 2022. Jolle Utvalget har som mål å
rekruttere og fordele arbeidsoppgaver på flere foreldre i 2022.
Rekruttering
Rekruttering blir en viktig oppgave også i år. Vi har som mål å fylle minst et
nybegynnerkurs i august med ti nye jolle seilere. Erfaringen fra 2020 og 2021,
med oppstarte av nybegynner etter skoleferien viser 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. Uansett vil
det være avgjørende å være tidlig ute med informasjon i alle kanaler er viktig for
å spre budskap på en effektiv måte. I 2022 skal Nesodden Seilforening være
tilstede på Idrettens dag på Berger Stadion.
Etter fjorårets pandemi situasjon hadde de fleste seilforeninger suksess
med både ukeskurs og sommerleir. Vi håper at vi kan opprettholde den gode
farten som Nesodden Seilforening oppnådde i 2021. I 2021 videreførte vi
suksessen med 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
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4. BLÅ – Behersk seiling
5. RØD – Bli kjent med din form for seiling
6. SORT – Du er en seiler.
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 å disse kan
brukes også i helgene.
Dette krever imidlertid samme sikkerhetsnivå som vi trenger under treninger.
Seilkurs
Treneransvarlig Marit Sletten med assistanse fra erfarne trenerassistenter vil også
i 2022 følge seilforbundets treningsopplegg for seil kursene. Hoved dagen vil bli
torsdag, med tirsdag som dag for klubbregatta. 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, inspirere og
invitere til sosiale aktiviteter og egen trening.
Laser seiling – vi ønsker å opprettholde laser trening som tilbud, men vi ser at
det er et generasjonsskifte i klubben og at miljøet er vanskelig å opprettholde.
Det er for tiden ingen aktive laser gruppe i Nesodden Seilforening.
Vintertreningen - vil vi fortsette med og den er åpen for alle seilere og mulighet
for sosialt samvær 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 2021 har fire trenere gått
trener 1 kurs og to trenere har gått trener 2 kurs. Men vi har et generasjonsskifte
i mellom aldersgruppene 12-13 åringene og 16-17 åringene og her vil vi kunne få
en utfordring med fremtidigetrenere i årene som kommer.
Seilcamp
Vi ønsker å gjennomføre 5 seilcamper i 2022. Vi viderefører samarbeidet med
Henrik Andersen og Waka Waka. Gjennomføringen i 2021 resulterte i
rekorddeltakelse med over 120 deltakere noe som igjen medførte en bedre
resultat enn tidligere år. Nytt av året vil være at Vincent V skal få ansvaret for
noen av ukene som leirleder med tett oppfølging fra Henrik.
Vi fikk etter seilcampen i 2021 masse gode tilbakemeldinger både fra foreldre,
deltakere og ikke minst trenerne som alle skrøt av hvor godt organisert,
informasjonsflyten og opplæringen trenerne fikk.
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Regatta deltagelse
Vi har i gjennom 2021 hatt 4 seilere som har representert Nesodden i
utenlandske mesterskap og i tillegg hatt en gruppe på 4 seilere som har vært
aktive i forskjellige typer regattaer og treningssamlinger i Norge.
Ved fjorårets Asker optimist stilte Nesodden med 15 seilere og antagelig ⅓ av hele U10 feltet.
i 2022 Satser vi på at flere blir med på trenings samlinger, nc og andre regattaer.
Sosialt
Vi ønsker å bygge det sosiale miljøet blant jolleseilere og foreldre sterk og godt
igjennom Kick – off, foreldre regatta, Camp Steilene og Sesongavslutning. 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 overnatting samlingen 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
aktiviteter da vi ser at dette er miljøskapende blant seilere og
foreldre/støtteapparat.
Material og utstyr
Vi fikk i 2021 kr 15000 av Amta til innkjøp av nytt vann sportsutstyr, kr 10 000
av Betonmast for innkjøp av klubb bibs, og kr 50 000 av Sparebankstiftelsen til
innkjøp av en RS Feva XL som ny rekrutterings båt for liten og stor.
Vi har 17 optimister som er i ok stand, 2 Laser joller som er i god stand og fem
ribber der tre av de begynner å dra på årene. Vi ønsker å møte en ny generasjon
trenere som er under 16 år og ønsker med det å søke støtte til innkjøp av en ny
River plast rib slik som KNS benytter.
Vi er helt avhengig av foreldrenes innsats til administrasjon og vedlikehold av
utstyret vårt.
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 i 2021 fått god dekning av de forskjellige arrangementene våre i
lokalavisen. 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.
Lars Engebretsen, leder jollegruppen
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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:
● Støpereparere utterste element 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
● Gjennomføre rutinemessig kontroll og vedlikehold over og under vann.
Havneutvalget ønsker alle et godt dugnadsår!

Kjell Nygård, leder havneutvalg

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 håper vi kan tas opp igjen
i 2022, med premiering under Nesodden Høstcup.
Vi vil støtte 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
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Nesodden Høstcup», og mulig “North Sails samling» på Steilene.
For 2022 sesongen er det planlagt gjennomført følgende aktiviteter:
Temakvelder - fysisk/digitalt
12. januar. Overrekkelse Rattet 2021 til Helge Jørgensen m/etterfølgende
foredrag. Ansvar Colin
9. februar. «Mann over bord» kveld v/ Alf Magne Andersen. Ansvar Stein
20. april. Overrekkelse Rattet 2022 til (avklare innstilling med Børre).
Foredrag. Ansvar Olav
●
Steilene Rundt – onsdagsseilaser vår og høst
- 4. mai til 23. juni og 17. august til 28. september. Treningsseilas 27.
april.
●
Steilene Tredagers, 26.5.-29.5. – Kristi Himmelfartshelgen
●
Nesoddmesterskap i NOR Rating 18.6. – med påfølgende foreningsfest.
●
North Sails Nesodden Høstcup, 24.-25.9.
●
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 - 20.-23. oktober
●
Rekrutteringsarbeid – Følge opp nye potensielle medlemmer til
deltagelse

●

Cato Zahl Pedersen, leder Storbåtutvalget

Ungdomssatsingen
Mange positive opplevelser og fine turer i 2021 inspirer til en ny sesong. Det er
planlagt fire stevner i Seilsportsligaen i henholdvis mai, juni, august og
september. Team Nesodden er klare til å delta her og skal seile i Eliteserien med
tøff motstand fra andre seilforeninger. Likevel burde det være ett mål om å stige
enda høyere på resultatlistene. Pallplassering i Eliteserien kvalifiserer til seiling
utenlands i Champions Leuage som forhåpentligvis vil være til stor inspirasjon for
klubbens medlemmer, store og små.
Hovedsaklig vil fokus likevel ligge på rekruttering av unge, engasjerte seilere til
laget og utvikling og læring. Dette er viktig for at vi skal ha en aktiv
ungdomssatsning også i fremtiden. I 2021 ble det dessverre ingen
kvalifiseringsstevne til Youth Champions Leuage, men dersom muligheten byr seg
i 2022 er dette noe vi ønsker å delta på. Utenom de arrangementene som
allerede er berammet vil vi se på muligheter for å delta i andre regattaer og
treninger.

Henrik Bucher, leder Ungdomssatsingen
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