Fredrikstad Seilforening

Årsberetning for seileråret 2015

Årsberetning 2015
Også 2015 har bekreftet den fallende trenden i seilNorge. Gjennomgående lavere deltakelse på mange
av de store regattaene. I Fredrikstad Seilforening har
vi også merket nedgangen særlig med færre deltagere
i TwoStar. Det er også en reduksjon i antall betalende
medlemmer. Særlig bekymringsfullt er at andelen
«godt voksne» utgjør en stor del av medlemsmassen.
Å fremme interessen for seiling for barn/unge og
unge voksne må stå høyt på agendaen i tiden fremover. På tross av motvinden er det oppløftende at flere
av våre arrangementer har hatt god deltakelse. Både
Bedriftsseilasen og Homlungen er populære arrangementer som appellerer til mange.
En stor takk til alle som år etter år gjør en stor
innsats for at vi kan opprettholde den høye aktiviteten med mange store arrangementer. Nok en gang
må det fremheves den fantastiske jobben til Magne
Tønnessen &Co. Med en kjerne av en entusiastisk
stab som stiller opp hvert år og gjør Bedriftsseilasen
til årets sosiale høydepunkt på Andersenslippen.
Men også til alle våre andre arrangementer har folk
stilt opp og sikret god gjennomføring av TwoStar,
Homlungen, flere klassemesterskap mm. Alle må
takkes for den store innsatsen. Men det er mer og
mer krevende å få nok folk til å stille. Ofte er det de
samme som stiller opp. Vi må få flere med til å ta en
del av dugnaden. Slik det er nå, blir belastningen ofte
for stor på noen få. Foreningen er dypt takknemlig
til våre «Tordenskiolds soldater». Uten disse måtte vi
redusere aktiviteten i betydelig grad. Tiden er moden
for å gi mer tilbake til de som stiller opp. F.eks bør
tildeling av bryggeplasser fordeles til de som nedlegger mest av sin tid.
Også i år går Bedriftsseilasen med et solid overskudd
og som sikrer at vi kan bokføre et hyggelig overskudd
på ca 120 000 for 2015. Vi har hatt en del utgifter til
båter og hus/anlegg utover det som var budsjettert
for året. Nedgangen i deltakelsen i TwoStar gjør at
det økonomiske bidraget fra dette arrangementet er
mindre enn tidligere år og lavere enn budsjettert. Det
er også mindre inntekter fra medlemskontingent enn
budsjettert. Utleie av båtplasser gir et godt overskudd. På regatta-siden har det vært stor aktivitet
med NM i Drake, IOD (klassemesterskap) og Melges
24 klassen i tillegg til alle våre faste arrangementer.
Vi har derfor fått vesentlig høyere inntekter fra «Andre arrangementer» enn budsjettert.
Seilåret 2015 er omme. Vel blåst.
Fredrikstad 2. februar 2016
Jon Egil Johnsen

Styrets beretning
Det har i berettende styres funksjonstid vært avholdt
til sammen 9 styremøter. Samtlige møter har blitt
avholdt på Andersen slippen, med opphold i sommerferien.
I tillegg ble det i november gjennomført en heldags
styresamling. Hensikten med seminaret var å følge
opp fjorårets arbeid med å meisle ut hvor vi står, hvor
vi går som forening.
Under styrets funksjonstid er det også gjort en kritisk
gjennomgang av antallet betalende medlemmer, mot
mottagere av Seilmagasinet. På bakgrunn av gjennomgangen ble det foretatt utmelding av til sammen
90 medlemmer som ikke hadde betalt kontingent.
Utmeldingen vil bidra til store besparelser i foreningens utgifter.
Det har også vært arbeidet med et nytt medlemsregister. Dette har skjedd sammen med det arbeidet som
er lagt ned med å utvikle nye hjemmesider. I og med
forsinkelsen i utformingen av disse, er også prosessen
med medlemsregisteret forsinket. Behovet for en ny
løsning er foranlediget av at Norges idrettsforbund
la ned sin ordning, hvori foreningens register var
integrert. Forbundet har nå utarbeidet et nytt, og
moderne system for medlemsregistrering i de enkelte
foreninger. I skrivende stund ser det ut som om dette
vil bli valgt også for Fredrikstad seilforening.
Styret har i beretningsåret bestått av følgende faste
medlemmer; Jon Egil Johnsen, Per Arne Skjeggestad,
Sture Vang, Tormod Lie, Suzanne Walther, Olav Hals,
Karine Nordbø, Jørgen Oksmo og Morten G. Jansson. I tillegg har varamedlemmene Eivind Carlsen og
Lene Ulfeng møtt fast på styremøtene.
Med vennlig hilsen
Morten G. Jansson
Sekretær

Andersenslippen
På Andersenslippen hersker for tiden snø og kulde.
På opplagsplassen står båtene godt pakket inn i sine
presenninger, og joller og følgebåter er trygt stuet
bort i det gamle båthuset. Men sola har akkurat
snudd, og vi går endelig mot lysere tider. Medlemmene i foreningen kan dermed glede seg til nok
en sommer, og vi er nok mange som synes at den
gamle slippen må være verdens fineste lokalitet for
en seilforening. Her er finner man blant annet en
vakker strandeiendom med historiske bygninger,
masse utstyr som foreningen eier – slikt som ulike
typer seiljoller, følgebåter og en liten sjark. Dessuten
en stor løftekran. I denne løfter medlemmer sine regattabåter for en rengjøring. Her får også tilreisende
regattaseilere assistanse med å sjøsette sine båter. Ved
siden av båthuset finner man en flott badestrand der yrer det av liv på sommerens varmeste dager. Rett
utenfor båthuset ligger bryggeanlegget. Her har en
del av foreningens medlemmer sine båter. Dessuten
er deler av brygga satt av til gjesteplasser. I løpet av
sommerhalvåret arrangerer også foreningen flere
kappseilaser for både store og små.
Driften av hele anlegget, samt alle gjennomføringen
av alle arrangementene krever naturligvis en betydelig dugnadsinnsats fra medlemmene. Fremfor
denne sesongen kommer vi derfor til å ha en litt
annen organisering av dugnadsarbeidet enn tidligere
år. Blant annet har foreningen større forventinger til
dugnadsinnsats fra medlemmer som er så heldige å
ha båtplass i bryggeanlegget. Vårt utgangspunkt er
at alle har lyst til å bidra positivt så fremt det er godt
tilrettelagt for det. Dermed vil dugnadsarbeidet bli
organisert ved at den enkelte kan melde seg på det
dugnadsarbeidet som passer enhver best – der aktivitetene er gjort kjent i god tid, slik at alle kan få dette
til å passe inn i en ellers hektisk hverdag.
Nå hviler naturligvis ikke ansvaret kun på medlemmer med båtplass. Den beste foreningen får vi
selvfølgelig når flest mulig er med å bidra der de kan.
Planleggingen av seilsesongens aktiviteter er i gang,
og vi gleder oss til kommende sesong på Slippen. Der
vil vi gjerne se flest mulig glade seilere i alle aldere til
sommeren.

Informasjonsarbeidet i FS
Arbeidet i 2015 har i all hovedsak dreid seg om å
produsere aktuelt stoff til foreningssidene i Seilmagasinet, nettsidene og noe til sosiale medier. Samtidig
har det vært nedlagt mye arbeid i forberedelsene og
til gjennomføringen av både 2Star og Bedriftseilasen. Anskaffelsen av en moderne web løsning har
tatt ekstremt mye tid, og etter en lang prosess ble nye
nettsider lansert senhøsten 2015. Fremdeles gjenstår
mye arbeid med disse, og det gjenstår å sammenstille
en egen informasjonskomitè til en hensiktsmessig
enhet som sørger for at bla informasjonsarbeidet i
foreningen går mer smidig enn det vi har erfart fram
til nå.
Ny seilglade og formidlingslystne medlemmer til
komiteen ønskes for å bistå i arbeidet med å produsere aktuelt stoff til våre medlemmer. Mange av FS
sine medlemmer har bidratt med tekst og bilder til
både seilmagasinet og nettet, men det er et ønske om
at endra flere bidrar med stoff som de ønsker å dele
med andre i foreningen.
Suzanne Walter

Olav Hals
Autoriserte regattasjefer i NSF
Inger Bøymo
Per Bøymo
Knut Bøymo
Greta Øy
Lars Erik Larsen

Forbundsdommere
Ingen Bøymo
Knut Bøymo
Per Bøymo

Barn og ungdom 2015

Aktiviteter

Barn og ungdom startet opp året med seilkvelder
den første tirsdagen i måneden i januar, februar
og mars. Lørdag 7. april ble det arrangerte dugnad
hvor båtene ble pakket ut og klargjort for sesongen.
De videregående seilerne startet opp med ordinær
seiltrening 21. april, og samme dag ble det også
arrangert informasjonsmøte for nye seilere. Disse
startet første seiltrening 5. mai, men ettersom det var
kaldt og sterk vind måtte første treningsdag avholdes inne – med og i en Optimistjolle. Siste organiserte fellestrening før sommeren var 16. juni. Den
planlagt sommerseilskolen/seilleiren i august måtte
avlyses på grunn av manglende personell. Høstens
fellestreninger startet opp 18. august og varte frem til
høstferien.
Foreldre og barn/unge fra jollegruppa deltok aktivt
på «Seilingens dag» på Andersenslippen lørdag 22.
august, og samme helg (søndag 23. august) arrangerte vi Østfoldcup runde 4 med 23 deltakere. På
fellesdugnaden 10. oktober ble alle jollene og ribbene
pakket bort for sesongen. I november arrangerte vi
igjen seilkveld hvor de unge, sammen med trener
Morten Rustad, gjennomgikk og øvde på kravene
til bronse- og sølvror. 15 barn og voksne avrundet
2015-sesongen søndag 6. desember med bowling og
pizza.

Glade barn på trening 18. august

Utstyr
Gruppa har bra med tilgjengelig utstyr, både Optimistjoller, Zoom 8, RS Feva og sikringsbåter. Våren
2015 søkte vi og fikk tildelt tre nye Optimistjoller
fra Norges Seilerforbund etter at de fikk utstyr verdt
fire millioner kroner fra Gjensidigestiftelsens prosjekt «Seiling for alle». Vi har i 2015 hatt nok båter til
at alle som har ønsket det har kunnet leie. RS Feva-satsingen i 2012 stoppet opp i 2013, og i 2014 ble
det besluttet å la disse båtene ligge i opplag inntil fast
mannskap var på plass. I forbindelse med Østfoldcup
i august ble RS Fevaene lånt ut til seilere fra Moss
seilforening og Sarpsborg seilforening. Gruppas egne
seilere fikk øynene opp for båttypen og på seiltreningene utover høsten var båtene i bruk på hver trening.
Vi fikk mange positive tilbakemeldinger fra fornøyde
barn/ungdom om at det var morsomt å seile to sammen og at det gikk mye raskere enn i en Optimist.
Måloppnåelse
Gruppa har gjennom 2015 arbeidet for å nå de fire
målene 1) beholde flest mulig av de som har startet
seiling, 2) rekruttere nye seilere, 3) god og forutsigbar
struktur på treningene, og 4) øke regattadeltagelsen

Mål 1: Beholde

Etter tildeling av joller og etter «Seilingens dag»
fikk vi oppslag i henholdsvis Fredrikstad blad og
Demokraten, og fikk vist frem jollegruppa.

Ved oppstart våren 2015 hadde flere av de videregående seilerne falt fra, og i løpet av våren/sommeren sluttet ytterligere seilere eller de tok en pause.
Gruppa har prøvd å ta vare på seilerne som er igjen,
og har arrangert sosiale treffpunkt også utenom den
ordinære seilsesongen.

Mål 3: God og forutsigbar struktur på
treningene

Mål 2: Rekruttere

Mål 4: Øke regattadeltakelsen

Måltall: Frafall under 30%
Måloppnåelse: Ikke oppfylt.

Måltall: Rekruttere minst 12 nye seilere.
Måloppnåelse: Oppfylt.
I april ble det delt ut flyers på skolene som tillot det,
og det ble hengt opp oppslag på nærbutikker for å
rekruttere nye seilere. På informasjonsmøtet for nye
seilere møtte det 10 barn som var interessert i å starte
i Fredrikstad seilforening. Noen nye kom til i mai,
og i tillegg har søsken til allerede eksisterende seilere
startet opp. Enkelte av de nye seilerne sluttet imidlertid i løpet av sesongen. For mange av de nye ble
seilsesongen 2015 relativt kort som følge av regn og
mye vind.
«Seilingens dag» ble også brukt for å rekruttere nye
fremtidige jolleseilere. Flere barn og foreldre viste
interesse og fikk prøve jolleseiling denne dagen. Vi
fikk ingen nye seilere i gruppa samme høst, men vi
kan håpe på at noen dukker opp på Andersenslippen
til våren.

Morten Rustad og Sandra Hatsch har vært trenere
gjennom hele sesongen, og har vært ansvarlige for
innholdet. Vi må arbeide videre med å forbedre
strukturen på treningene, og mottaket av nye seilere.
Flere av de eldste seilerne falt fra før 2015-sesongen
startet eller i løpet av første del av sesongen, og regattagruppen ble i realiteten oppløst og torsdagstreningene utgikk.
Åtte seilere fra Fredrikstad seilforening deltok på
Østfoldcup 4, som ble arrangert på Andersenslippen
23. august. Fredrikstad seilforening hadde ingen/lav
deltagelse på Østfoldcup 1, 2 og 3.

Regatta-arrangementer
Bedriftsseilasen-

Nok en gang ble ett fantastisk arrangement gjennomført av dugnadsgjengen som år etter år stiller opp og
lager folkefest for nye og gamle seilere. Tåken førte
til spenning på banen, men mot mål ble det på nytt
samling og mange tette dueller.
En stor takk til Magne Tønnesen og hele gjengen
hans som bidrar til at det hele lar seg gjennomføre og
bli den festen det er år etter år.

SeaPilot Twostar-

18-20. juni ble SeaPilot Twostar arrangert fra Skjæløy
Slipp. Regattaen gikk over to etapper med pit-stop
i Strømstad. 1. etappe var på 120 NM mens andre
etappe på 100 NM. 52 lag var påmeldt, 47 fullførte
racet. Samarbeidet med Strømstad Segelselskap var
upåklagelig. Forholdene varierte, og resultatlista bar
preg av at enkelte hadde tilbragt noe tid i vindstilla,
mens andre kom greit igjennom. Det ble seilt i tre
klasser etter rating. 4 lag fra Fredrikstad deltok. Magnus Tvete og Are Eklund vant den største klassen
Fredrikstad Seilforening arrangerte sammen med
Hvaler Seilforening årets Humlungen regatta.
I Hankø Raceweek har vi ansvaret for indre bane for
KNS, og vi lånte ut utstyr og stilte med premier til
SSN (Shorthand Sailing Norway) i OneStar 2015.
Vi arrangerte NM for Drake og klassemesterskap for
IOD i sammarbeid med Drakeklassen og IOD-komiteen.
Fredrikstad Seilforening arrangerte i år også Åpent
NM i Melges 24 klassen.
I tillegg er det gjennomført onsdags seilaser på Slippen, Skjæløy, samt litt aktivitet på Lera.
Modellbåt seilerne har seilt seg gjennom Vinteren
annenhver søndag sammen med Moss Seilforening.
Seilere fra Fredrikstad seilforening fortsetter å hevde
seg i mange klasser i små og store arrangement, og er
stadig med på å sette vår forening på kartet.
Det ble i høst gjennomført kvalifisering til Seilsport ligaen i Norge i J70 og Lasse Bertelsen med
Mannskap fikk i oppgave å sørge for at foreningen
ble blant de 8 beste lag på Østlandet som får seile i
Eliteserien i 2016. Dette klarte de med glans.
Homlungen (i sammarbeid med Hvaler

Seilforening)-

44 båter deltok i Humlungen 2015. Dette er en
nedgang fra tidligere år og størst den gang var det i
skøyteklassen hvor mange av de faste deltakere var

på Risør Trebåtfestival. Forholdene var jevne og fine
i strålende sommervær. Ett samlet felt gikk i mål på
Skjærhallen og det var små marginer mellom båtene
som gikk i mål i hovedfeltet.
Racing klassen ble vunnet av CB´n med Kjell Norli
Fredrikstad Seilforening
Tur klassen ble vunnet av IF med Tom Svea- Strømstad Segelselskap
Shorthand klassen ble vunnet av Capo de Capi med
Rolf Böhn- Strømstad Segelselskap
Kutterklassen ble vunnet av Blues med Tom OpsahlHvaler Seilforening
Skøyteklassen ble vunnet av Godbonden med Einar
Salvesen- Seilskøyteklubben Colin Archer
Klassiske båter – ingen kom til start.

IOD Klassemesterskap-

Det deltok 8 båter- 4 fra FSF- 3. plass Tormod Lie
FSF, 4. plass Lars Erik Larsen FSF, 5. plass Odvar Spe
rling FSF, 6. plass Espen Eggen FSF
NM Drake- 14 båter- 4. plass John Hatch FSF, 7. plass
Pål Gabrielsen FSF, 13. plass Jan Eok Arnesen FSF
NM Melges 24- 24 båter- 4. plass Peder Nergård FSF

SLIPPEN RALLY 2015

Det ble også i 2015 avhold uformelle onsdagsseilaser, under navnet Slippen Rally, for kjølbåter fra
Andersen Slippen.
Seilasene ble gjennomført med 113 starter fordelt på
15 onsdager.
Komiteen noterte en variasjon av 25 forskjellig
deltagende båter, 14 båter med >3 starter og et godt
aktivt og sosialt seilmiljø rundt Andersen Slippen.
Resultater
Avslutning Slippen Rally ble avholdt februar.2016
på Slippen med 1/3 premiering av sammenlagtlisten
etter lavpoengsystemet.
De premierte båtene var:
1. Bagheera Jr – Albin Express – Eivind Carlsen
2. Rassker – ¼ Ton – Stian Tønnessen
3. www.jsea.no – J/105 – André Manskow
Slippen Rally komite 2015 bestod av:
Are Eklund
Magnus Tvete
Stian Tønnessen
André Manskow

Skjæløyseilasen

SkjæløySeilasen har hatt 9 båter og har gjennomført
18 seilaser i løpet av året.
Resultater:
1 Fast Born Performance 35 Espen Johansen
2 First Mill First 36,7 Jørgen Johansen
3 Nirvana Linjett 33 Tore Andersen

KLUBBMESTERSKAP 2015

Kåring av Klubbmester Kjølbåt Fredrikstad Seilforening ble utført gjennom tre onsdagsseilaser og en
distanseseilas lørdag.
Seilasene ble gjennomført med 42 starter med et
gjennomsnittlig deltagerbåter på 11.
Resultater
Eivind Carlsen & Co i Bagheera Jr er årets klubbmester kjølbåt med serien 1-1-5-2 foran
Olav Hals & Co i IOD og Stian Tønnessen & Co i
Rassker.
Resultat Klubbmesterskap 2015
1.
Bagheera Jr Eivind Carlsen
2.
Suyara		
Olav Hals
3.
Rassker
Stian Tønnessen

Tur og hav 2015
Den nye Tur og hav komiteen kom ikke i gang med
aktiviteter før tidlig på våren med et medlemsmøte
19.5.15. Formålet var å presentere tanker og planer
for aktiviteter som Tur og hav skal bidra med overfor
medlemmene. Dessverre var det knapt en håndfull
medlemmer til stede.
Tur og hav samt Barn og ungdom arrangerte også
Seilingens dag på Andersenslippen i august med
ulike aktiviteter for store og små. Formålet var å
presentere seiling fo alle som ønsket å bli bedre kjent
med seilsporten og få en smak av den naturopplevelsen, hobbyen og rekreasjonen det er å seile. Vi var
heldige og fikk en strålende flott dag, men vi skulle
ønsket at flere hadde benyttet seg av muligheten.
Siste onsdag i oktober ble det arrangert medlemsmøte på Andersenslippen. Temaet var motor og vi
hadde Rino Olsen fra Raganr Ringstad som forelser.
Han gav en og presentasjon om firmaet og deres
kapasitet og kompetasne og vi fikk en god innføring i
service og rutiner, bytte og oppussing av motor, tips ,
vedlikehold etc. 8 medlemmer deltok på møtet.

Det var også planlagt et medlemsmøte hos Seatronic i slutten av november med team ”Sikkerhet for
seilere”. Dessverre måtte vi utsette dette til 2016 da vi
var svært usikre på om innbydelsen nådde medlemmene pga av problemer med hjemmesiden. Temaet
ble satt opp til januar 2016.
Tur og hav komiteen har i høst også laget en strategi
og plan for aktiviteter som vi tror kan være nyttige
for medlemmene. For å understøtte planene våre
laget vi en spørreundersøkelse til medlemmene som
skulle presenteres på hjemmesiden vår i løpet av
høsten. Dessverre måtte dette utsettes til 2016 pga
problemene med hjemmesiden.
Det er lagt opp til faste månedlige medlemsmøter i
høst og halvåret hvor siste onsdag i månedene oktober-april vil være fast møtedato.
Komiteen har foruten komitéformannen bestått
av Sven Ole Jacobsen og Gunnar Tørnquist, som
mange sikkert kjenner som gode aktive medlemmer i
foreningen.
Mvh
Sture Vang

