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Årsberetning 2021 
 

Styrets oppsummering 

Seileråret 2021 har vært preget av korona-situasjonen, men samtidig har foreningen klart å holde 

kjerneaktivitetene i gang. Aktiviteten i jollegruppa har vært god, og resultatene har vært 

oppløftende. Søkningen til sommerskolen viser at seilsporten har bred appell blant barn og unge.  

Regattaaktiviteten har vært god til tross for at vi har måttet leve med restriksjoner i store deler av 

sesongen. Onsdags-seilasene på Skjæløy, på Slippen og på Lera har hatt god deltakelse og gir et 

godt fundament for storbåtseilingen i foreningen. Foreningen tok på seg fem norgesmesterskap i 

året som gikk. Vi gapte høyt, men vi kom ned på bena. Foreningens stab av kompetente arrangører 

og dommere ble tøyd så langt det gikk, og fylte oppgavene med rutine og og erfaring. Før sesongen 

hadde vi ambisjoner om å utdanne flere arrangører og dommere, men det ble det dessverre ikke 

mulighet til. Vi gjør nye anstrengelser i år.  

I løpet av året har vi kommet til enighet med naboen i sør-øst om innkjøring på en måte som vil gi 

minst mulig innvirkning på vår virksomhet. 

Arbeidet med områdeplanen har blitt løftet ut av initiativgruppen, og overtatt av kommunen. Etter 

dette har ikke seilforeningen lengre en egen representant i plangruppa. Målet er å komme med en 

revidert plan i løpet av 2023.  

Styret har i perioden bestått av : 

 

Endre Steinbru  Leder 

Anstein Næverdal  Nestleder- Regattakontakt 

Vidar Henrik Halvorsen Kasserer 

Petter Faye-Lund  Sekretær 

Magnus Tvete   Styremedlem Barn Ungdom 

Atle Johannesen  Styremedlem Slippen 

Sandra Hatch   Styremedlem kurs 

Jan Olav Grundvig  Styremedlem Tur Hav 

 

Dessuten to varamedlemmer 

Jørgen Oksmo 

Helge Rongevær  

 

 

Vi har gjennomført  9 styremøter, hvorav  3 elektronisk. 

Vi har dessuten hatt et ekstraordinært årsmøte. 

 

Barn og ungdom- jollegruppa 

FREDRIKSTAD Seilforening – BARN og UNGE 2021 
 

2021 var et aktivt år for Jollegruppa. Totalt er vi nå oppe i ca. 30 barn med et snitt på ca. 20 barn 

hver eneste tirsdag. Vi startet opp noen uker før påske med regattagruppa og fortsatte med alle 

seilerne uken etter påske. Tirsdager har befestet seg den store dagen hvor alt fra de yngste og mest 

uerfarne til det mest aktive regatta seilere er med. Torsdager er i hovedsak regattatrening. Det er 

også vært stor aktivitet i Finnjolle gruppa - som også har hatt trening på tirsdager.  
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Sesongen før sommeren var dessverre preget av covid og begrensninger. Norges Cupene og de 

nasjonale samlingene ble avlyst - men vi forsøkte holde trykket oppe med de lokale klubbene i 

Østfold. Sommerskolen gikk imidlertid som normalt i uke 26 og 27. Uke 26 var den mest populære 

med flertall av barn fra Jollegruppa, barn som har vært innom Jollegruppa og barn som utover 

høsten ble med på nybegynnerkurs. 

 

Nybegynnerkurs ble avholdt 3 onsdager på våren og 3 onsdager på høsten - med totalt 16 deltakere. 

Flere av deltakeren ble etter hvert faste medlemmer av Jollegruppa. Det rettes en stor takk til Hanna 

Marie Jørstad og Anita Tvete som igjen fikk uvurderlig hjelp av tre hjelpetrenere Mia Tvete, Hanna 

Tvete og Sol Kopperud.   

 

Etter sommeren åpnet landet opp med stor aktivitet både nasjonalt og internasjonalt. Det kan nevnes  

- NM i Optimist i Bergen med 4 seilere som representerte Fredrikstad.  

- Østfold Cup i Fredrikstad med 21 Optimister og 4 Killinger.  

- Norges Cup Optimist i Tønsberg med 9 seilere fra Fredrikstad (hvor KNS var den eneste klubben 

med flere seilere enn Fredrikstad). 

- Baltic Cup, Dziwnôw, Polen. 4 seilere fra Fredrikstad. Totalt 340 Optimister med 14stk fra Norge.  

- Norges Cup Optimist, KNS, 5 seilere fra Fredrikstad.  

- Jollecamp Optimist på Hankø Yacht Club med seilere fra Fredrikstad, KNS, Bærum, Moss og Son. 

Totalt 34 barn og 20 voksne på dugnad.  

- Bærum Høst Cup, totalt 4 seilere fra Fredrikstad. 

- Bølgesamling på Hvasser invitert av Tønsberg Seilforening.  

- Frostbite, Son Seilforening 

En stor takk rettes til våre fantastiske trenere, Hanne Marie og Frode Jørstad, som utvikler og skaper 

seilere helt fra start med "storm-seil og kul i hode" til idrettsutøvere som hevder seg i toppen... En 

stor takk rettes også til Aksel Eklund som aktivt seiler Waszp, men samtidig er med som trener hver 

tirsdag.  

Sammenlagt i Norgescuper endte Ulrik Strøm opp med en respektabel 12. plass i den tøffe U15 

klassen (13-15 år) av totalt 43 deltakere. U12 klassen (11-12 år) ble nok et år vunnet av Hanna 

Marie Tvete av totalt 48 deltakere. Gratulere til de begge! 

 

Kommende sesong for regattagruppa starter opp allerede i mars, med trening minst en dag i uken 

samt treningssamling i Son og Arendal. Videre reiser Hanna, Ulrik, August og Viktor i påsken til 

Riva del Garda, Italia, for å delta på "Lake Garda Meeting" og konkurrere mot 1000 andre 

optimister fra resten av verden.   
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Aksel Eklund er fortsatt et stort forbilde for resten av Jollegruppa i Waszp'en med solide 

plasseringer på nasjonalt nivå. Ukentlig trening forgår i Tønsberg hvor flere enn bare Axel seiler 

Waszp.  

 

Christoffer Sørlie satser fortsatt i Laser på et høyt internasjonalt nivå, men sesongen 2021 ble igjen 

preget av avlysninger og lite regatta aktivitet, men desto mere treningstimer. Det ble arrangert 2 

runder i Norges cupen Horten og Ålesund, med jevn og stabil seiling endte det med seier i begge og 

totalvinner. Videre fikk Christoffer med seg SM (6pl) og en Landslagssamling i København med 

Danske, Svenske og Norske seilere. 

Årets hovedmål og høydepunkt skulle være Senior VM i november, det første seniormesterskapet 

hvor man skulle finne ut hvor man står. Skuffelsen ble imidlertid stor når han våknet 3 dager før 

med feber og halsbetennelse som vedvarte hele uken - trening på vannet i forkant ble erstattet med 

daglig Covid tester. Etter en relativt dårlig oppkjøring og litt høy kroppstemperatur endte han til 

slutt på en 80 plass totalt - nest beste Norske etter Herman Tomasgaard - med en 13 plass som beste 

enkelt resultat.  

Ellers ønsker Christoffer å rette en stor takk til Finnjolle gjengen som ukentlige treningspartnere på 

vannet ("endelig" etter 10 år alene).  

Når det gjelder 2022 sesongen så blir det Kieler Woche i starten på ferien, samt EM i November i 

Frankrike som vil være hovedmålene. VM går i Mexico i April / Mai og vil kollidere med eksamen 

og Bachelor og blir derfor ikke aktuelt i år. 

 

 

 

Kongepokal til Morten Helgesen 

Vi må også gratulere Morten Helgesen som Norgesmester i Finnjolle – som igjen kvalifiserte til 

Mesternes Mester hvor Fredrikstad Seilforening vant kongepokal med Morten, Eivind Rubinstein 

og Petrus Eide fra FS og Fabian Spone fra KNS – imponerende - best av de aller beste i Norge!!! 

 

Et norgesmesterskap i seiling henger høyt, en seier i mesternes mester hvor 34 lag bestående av 

årets norgesmestere konkurrerer henger høyere. Morten Helgesen vant årets NM i finnjolle. I 

mesternes mester som ble seilt i J/70 var han som skipper for et lag som aldri hadde seilt sammen i 

denne båttypen og stakk av med tittelen og kongepokalen. 

 

Årets ildsjel : Lars-Erik Larsen 

Norsk Seilforbund kåret Lars-Erik Larsen til årets ildsjel i 2021. Lars-Erik ble nominert av 

medlemmer i Fredrikstad Seilforening, en nominasjon som fikk helhjertet støtte fra styret. Lars-Erik 

har stått sentralt i arbeidet for å få til den status som Fredrikstad seilforeningen nyter som 

arrangørforening i seilermiljøet. Han har vært banesjef for utallige regattaer for Fredrikstad SF 

alene og i samarbeid med KNS. 

Han var en av ildsjelene bak satsingen på shorthandedseilingen tidlig på 2000 tallet, en satsing som 

resulterte i Twostar og også i onestar arrangementene i klubben. Han er også en av ildsjelene bak 

foreningens modellseilermiljø.   
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Lars Erik har vært formann i Fredrikstad Seilforening i flere omganger, og han er æresmedlem i 

klubben. Vi gratulerer Lars-Erik med utmerkelsen. 

Slippen og Brygga 

Kjøkkenet på Slippen er reparert etter oversvømmelsen i 2020. Kostnadene ble delvis dekket med 

forsikringssummen. Tiltak for å hindre gjentakelse er gjort med drenering og sikring av klubbhuset. 

I sesongen ble det kjøpt inn en hjertestarter.  

Områdeplanen 

Fredrikstad Seilforening har vært en av initiativtakerne for det private planforslaget til områdeplan 

for deler av Hankøsundet. Planen skulle være en oppdatering av den gjeldende reguleringsplanen 

som er fra 1991. Seilforeningens begrunnelse for å bli med på planarbeidet var behovet for en 

oppgradering av bryggeanlegget ved Andersen-slippen. Fra 2011 har arbeidet vært drevet av en 

privat initiativgruppe fram til planen ble lagt ut på høring  våren 2018. Høringsutkastet  fikk en 

rekke innsigelser fra offentlige instanser og myndigheter og en rekke kommentarer fra  naboer og 

foreninger i området. I tiden som har gått har initiativgruppen arbeidet med tiltak som kan svare ut 

innsigelsene slik at planen kunne sendes til  besluttende myndigheter.  

Planutvalget i Fredrikstad Kommune vedtok å overta framdriften av arbeidet med områdeplanen for   

Hankøsundet.  I kommunens vedtak sies at i arbeidet videre skal fokuseres på å ta vekk de deler av 

planutkastet som har forårsaket innsigelser.  

I den nye plangruppen som er oppnevnt har den opprinnelige initiativgruppa kun et medlem. 

Seilforeningen er ikke med. Initiativgruppa fortsetter som referansegruppe for prosjektgruppa.  

Seilforeningen fortsetter arbeidet med forprosjekt på en oppgradering av bryggeanlegget. 

Tur og Hav 

På grunn av restriksjoner i forbindelse med pandemien og hensynet til smittevern har det vært 

vanskelig å arrangere. Vi har derfor laget ett konsept for å skape større engasjement og glede i 

turseilingen. 

Konseptet går ut på å besøke så mange forhåndsdefinerte havner som mulig gjennom en sesong. 

Den båten og skipperen som har besøkt flest forskjellige havner er vinneren. 

Den seilbåten som har besøkt flest forskjellige havner i løpet av sesongen premieres.  

Foreningens First Class 8 har i sesongen vært utlånt til kafe Hancos ungdomsarbeide. Tiltaket har 

vært populært, men det har vært vanskelig å finne ansvarlige ledere for tiltaket internt i Hanco, så 

avtalen er avsluttet. 

Fredrikstad Seiforening  ble med i vindskiftsatsingen til seilforbundet i 2021. Dette prosjektet er 

ment å gi utsatte grupper en innføring i seilingens gleder. For oss innebærer det å stille båt og 

skipper til et event i sesongen. Foreningen viderefører dette samarbeidet.  

  

Regattaaktiviteter 

 Twostar 

Raymarine var tilbake som sponsor  i et arrangement som ble lagt til Hankø Yacht Club. Femti 

deltakende båter konkurrerte i to klasser. Baneområdet lå i ytre Oslofjord mellom Hankø og 

Jomfruland. John Hatch var regattasjef i et solid gjennomført arrangement. 
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 Hankø Race Week 

Som tradisjonen har vært, har Fredrikstad Seilforening hatt ansvaret for en bane under Hankø Race 

Week. I 2021 var Fredrikstad underleverandør til KNS under en ny kontrakt som var signert i 2020.  

 Snipe NM 

Snipe NM var planlagt i 2020. men måtte avlyses pga Covid. Nytt NM ble planlagt til juni, men 

måtte utsettes til august pga pandemi-situasjonen. 15 båter deltok, i tildels frisk vind. Tre regattaer 

ble gjennomført på fredag, lørdag var vinden for sterk, og tre regattaer ble gjennomført på søndag. 

Lars Erik Larsen var banesjef. På grunn av stevnekrasj var ingen lokale båter med. 

 
 Olympic Week 27-29. august 
Seilforeningen i samarbeid med HYC  fikk tildelt Finnjolle NM 49-er NM og nordisk mesterskap i 

49-er. Dessverre ble Nordisk avlyst på grunn av pandemien, men Finnjolle NM samlet 20 seilere, 

hvorav 7 fra Fredrikstad Seilforening. 9 seilaser ble avholdt, og Morten Helgesen fra FS ble 

norgesmester.  

49 er klassen samlet 5 båter. 11 seilaser ble gjennomført. Thomas Mathisen og Emil Forslund vant. 

 NM Shorthand 

Norgesmesterskap i Shorthand ble arrangert sammen med klasseklubben Shorthanded Sailing 

Norway med utgangspunkt i Hankø yacht Clubs fasiliteter. Tre regattaer ble gjennomført i området 

mellom Hankø,  Hollenderbåen og Søsterøyene. 

Stor klasse mønstret 21 fullførende båter. Calle Andersen i Landmark 43 vant denne klassen. Liten 

klasse stilte 25 båter, hvorav 3 lag fra Fredrikstad. Yngve Lønmo ble Norgesmester. 

 Zhik Hankø Onestar 

Seilforeningen i samarbeid med Shorthanded Sailing Norway arrangerte Zhik One Star fra Hankø. 

Det ble seilt i tre klasser, flerskrog samt liten og stor klasse. Stor klasse samlet 20 seilere, hvorav to 

lokale. Ludvig Daae fikk 3n 5 plass i et sterkt felt. Liten klasse stilte 17 båter, hvorav tre 

Fredrikstad-båter.  

 
 Klassemesterskap IOD 

Klassemesterskap for IOD ble avholdt 11. og 12. september. 6 regattaer ble seilt, en regatta ble 

annullert pga av maksimaltid. Steinar Basberg med mannskap i lånt båt vant foran team Ivory IOD 

med Tormod Lie som skipper.  

 Onsdagsseilaser 

Onsdagsseilaser ble seilt på tre steder med litt forskjellig konsept. Arrangementene er delvis 

uavhengig av seilforeningen, men vi støtter ved behov. Tilsammen har det gitt et bredt og godt 

treningstilbud for regattaseilerne i distriktet. Onsdagsseiling er den enkleste og rimeligste 

sikkerhetsopplæringen man kan få. Sammtidig gir det muligheter for nye seilere til å komme igang 

med seiling på ulike nivåer. 

Lera Rundt  

Det har vært en aktiv sesong på Lera. Det har vært 15 regattaer og en som har vært kansellert. 17 

ulike båter har stilt til start. I gjennomsnitt har vi hatt 8 båter til start hver gang.  
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Med tre onsdagsregattaer innen Fredrikstad seilforening er vi godt fornøy med oppmøte, men det er 

plass til flere.  

Gratulerer til alle som har vært med og spesielt til årets vinner av Lera Mini serie: CB'n med Kjell 

Nordli som kaptein. 

Premie utdeling med evaluering og planlegging av neste sesong ble avviklet med stor deltagelse og 

det ble en meget hyggelig kveld. Vi håper på at fjor årets sesong ga mersmak slik at det møter opp 

like mange båter til neste år. Planen for førstkommende sommer er å få med en trener på enkelte 

onsdager, klubbseilas en lørdag høsten, samt ønske om premiering av både mannskap og oppmøte. 

Slippen Saltvannscup 

14 seilaser har vært avholdt. 23 båter har deltatt. På det meste har 24 båter stilt til start. Serien ble 

vunnet av IceCube med Steinar Basberg. På andre plass kom Witchie med Petter Faye-Lund, på 

tredje kom Tina med Espen Eggen.  

Skjæløyseilasen 

16 regattaer ble seilt, 14 båter har deltatt. På det meste stilte 8 båter til start. Serien ble vunnet av 

Nirvana med Tore Jens Andersen foran Lisa med Morten Fernløff og Fast Born med Espen 

Johansen. 

Midi B Radioseiling 2020 i Fredrikstad Seilforening. 

Radioseiling med Midi B er blitt en lang tradisjon i Fredrikstad Seilforening.  Sesongen 2020-2021 

ble noe amputert grunnet Covid 19 pandemien. Høsten ble ganske komplett og nevner spesielt  

Rondane Cup.  Vi var 9 deltagere i et meget fint arrangement.   

 Antallet deltagere er stabilt, i senere tid er kommet noen nye til.  Andersen Slippen er en fin base 

for arrangementene hvor man seiler fra september  til utgangen av april.  Regattaserien har navnet 

Friendship Cup, cupens navn har sin bakgrunn fra en gammel vandrepremie som heter The 

Friendship Bell.    Vi ønsker også at cupnavnet skal gjenspeile en hyggelig tone på brygga.   Vi er 

tre som gjør mye for at dette skal fungere og det er Roar Larsen som er den som bidrar til å holde 

båtene i orden, Knut Bøymo passer på vår økonomi og Lars-Erik Larsen ordner med 

arrangementene, resultatservice og generell informasjon. 

Husk: Radioseiling er mer seiling enn du tror. 

 

Fredrikstad 28.02.2022 

Lars-Erik Larsen 

 

Økonomi 

Årsrapport økonomi 2021 

FS hadde 282 medlemmer ved inngangen till 2022 og de var fordelt slik: 

• Yngre medlem (t.o.m året man blir 25 år): 43 

• Hovedmedlem     217 

• Husstandsmedlem    5 

• Æresmedlem     7 

• Styremedlem     10 

FS har gått med en del mer overskudd i 2021 enn budsjettert. Inntektene har vært kr 1 376 580 (mot 

kr 1 343 376 i 2020) og driftskostnadene har vært kr 834 701 (mot kr 954 353 i 2020). Dette har gitt 

et resultat inkludert finansposter på kr 217 286,-. i 2021 mot budsjettert kr 23 580,-. Overskuddet 
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overføres til foreningens egenkapital som angitt i Balansen 2021. Det økte overskuddet skyldes økt 

momskompensasjon og noen planlagte oppgaver som ikke ble gjennomført.  

De grove trekkene angir at: 

• Overskudd kommer i stor grad fra Hovedforening, Brygge og Regatta-arrangement. 

• Netto utgifter ligger i Klubbhus og Kran. 

• Sommerskolens inntekter dekker omlag halvparten av utgifter til trener og annet for Barn og 

Ungdom- aktivitet. I tillegg har FS inntekter fra jolletrening og leie av joller. 

Tilskudd fra NIF (lokale aktivitetsmidler) og Norsk Tipping var kr 52 781,-. Det inkluderte en NIF 

«krisepakke» på kr 11 770,- pga pandemien. 

 

FS støttet Christoffer Sørlie med kr 20 000,- til deltagelse i Laser-VM i 2021. 

Krana på Slippen er viktig for FS aktivitet inkludert jolletrening og Sommerskolen. Den ble 

vedlikeholdt og kontrollert for kr 119 783,-. Det er viktig at rutiner for operasjon og betaling for 

bruk av krana opprettholdes. Inntekter på krana var bare kr 31 333,-. Det inkluderer 10 sesongkort, 

bare 15 enkeltløft pluss oppgjør fra KNS for løfting under HRW (kr 16 000). 

 

Inntektene fra utleie av FS båtplasser på Slippen var totalt kr 336 438,-. Av dette utgjorde 

gjesteplasser betalt kr 23 122,- via Moringo og kr 12 827,- via VIPPS. Utgifter til inspeksjon og 

vedlikehold var kr 47 588,-. Brygga er viktig base for FS seiler-aktivitet og utleie av bryggeplasser 

gav et overskudd på kr 288 850,- (verdien av Brygga i Balansen er lik null). Gjesteplasser utgjør en 

«god slump» og denne bør bli større.  

 

Alle som leier plass på årlig basis skal registrere plassen ledig på Moringo-appen når plassen ikke 

er i bruk av leietager. Eventuelt melde den ledig til FS Havnesjef slik at styret kan leie ut plassen til 

et annet medlem/andre i hht havnereglementet for perioden plassen ikke brukes av leietager. 

 

Vidar Henrik Halvorsen 


