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PROGRAM
Sted:
Tid:

1.
2.

Klubbhuset «Dokken» i Bergens Seilforening, Hjellestadvegen 247
6. mars 2019, klokken 19:00

Ordinær generalforsamling
Sosialt samvær med servering

Styret i Bergens Seilforening
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Dagsorden
1.

Godkjenning av stemmeberettigede

2.

Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden

3.

Valg av dirigent, referent samt to representanter til å underskrive protokollen

4.

Behandling av årsrapport og regnskap:
a.

Behandling av årsrapport pr. 31.12.2018

b.

Behandling av foreningens reviderte regnskap pr. 31.12. 2018
-

Vedlegg 1 (årsregnskap 2018)

-

Vedlegg 2 (revisors årsberetning)

5.

Behandling av innkomne forslag og saker

6.

Vedtak

7.

Fastsettelse av medlemskontingenter

8.

Vedtak av foreningens budsjett for 2019
-

9.

Vedlegg 3 (budsjett 2019)

Valg av følgende:
a.

Leder og nestleder

b.

4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer

c.

Øvrige valg i henhold til organisasjonsplan vedtatt av generalforsamlingen

d.

Kontrollkomite på 2 medlemmer og 2 varamedlemmer

e.

Representanter med varamenn til ting og møter i de organisasjoner som Bergens
Seilforening er tilsluttet

10.

Utnevnelse av valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem

11.

Valg av statsautorisert/registrert revisor
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REGNSKAP 2018
Se vedlegg 1
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REVISORS BERETNING 2018
Se vedlegg 2
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ÅRSRAPPORT 2018

BERGENS SEILFORENING

ÆRESMEDLEMMER BERGENS SEILFORENING
1997
2006
2013
2016

Arne Garvik
Marit Schjøtt, Ove Lind, Leif Holst
Mange Sandtorv
Jan Hjellestad

STYRETS SAMMENSETNING I 2018
Leder

Johan G Hvide

Nestleder

Henrik Wigers Larsen

Styremedlem

Knut Jørgen Haaland

Styremedlem

Trine-Lise Hole Isager

Styremedlem

Frode Rønning

Styremedlem

Heidi Hjellestad

Varamedlem

Hallgeir Utne Hatlevik

Varamedlem

Karianne Fonn Jårvik

Revisor

RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen AS avd. Bergen

UTVALG
Sportsutvalg

Trine-Lise Hole Isager, Lars Jårvik, Carl Olav Wickmann, Giovanni Scorrano,
Henrik Wigers Larsen, Karianne F. Jårvik
Ny fra desember 2018: Georg Nygaard

Skur og havn

Knut Jørgen Haaland, Hallgeir Utne Hatlevik, Kjell Ove Bruås

Eiendomsutvalg

Johan G Hvide, Trond Wickman, Svein Arne Sveen, Tore Smidt, Kjell-Ove
Bruås

Tur og Hav

Magne Aalen, Bernt Bjørnsen, Lars Christian Stendal, Frode Rønning, Trond
Wickman (frem til høsten), Carl Olav Wickmann (frem til høsten)
Fra høsten 2018, nye i tillegg: Inge André Utåker, Joachim Strøm-Erichsen,
Fridtjov Bergmann, Mathias Johannessen, Pål Holst

Ordensråd

Bente Lind, Magne Sandtorv, Marit Schjøtt

Lovutvalg

Georg von Erpecom jr., Øystein Meland

Kontrollkomite

Marit Schjøtt (leder), Therese Berge, Carl Johan Wickmann, Geir B. Myre

Valgkomite

Ove Lind (leder), Trond Wickman, Anne-Sofie Bjelland, Willy Berg Larsen
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ANSATTE
Daglig leder

Kjell-Ove Bruås

FORENINGENS REPRESENTASJON I ANDRE ORGANER
HSK, Styre

Harald Thomsen

NSF Arrangør og Dommerutvalg

Henrik Wigers Larsen

Tur & Hav Utvalg

Fritjof Bergmann

Utdanning

Ove Lind

Dommerutvalg

Kjell Henanger

Jolle & Brett

Henrik Wigers Larsen

Shetland Race

Espen Sandøy / Fritjof Bergmann

GODKJENTE SERTIFIKATER
Dommer III

Magne Sandtorv , Leif Gunnar Sandtorv, Kjell Henanger, Karsten
Johannessen, Henrik Wigers Larsen ,Ove Lind ,Finn Totland

Dommer II

Cecilie Lind , Lars Jårvik

Arrangør III

Magne Sandtorv , Leif Gunnar Sandtorv, Ove Lind , Kjell Henanger,
Kristian Evjen, Gunnar Grevstad, Henrik Wigers Larsen

Arrangør II

Cecilie Lind, Lars Jårvik. Svein A Sveen Atle Bruun,
Geir B. Myre

Autoriserte
banedommere

Karsten Johannessen , Hans Hekland

Trener I

Karianne Jårvik, Mathilde Elise Lind

Trener II

Jenny Andresen, Johanne Skaaland

Målere

Trond Wickman, Magne Aalen, Lars Jårvik
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FORENINGSÅRET 2018
Styre og ledelse
Styret har i 2018 gjennomført 7 møter. Daglig leder rapporterer jevnlig til styret om driften og om
økonomien og det har derved vært mulig å minimere antall fysiske styremøter uten at det har gått
utover kontrollfunksjonen. Styret ved styrets leder og daglig leder har hatt tre møter med
Kontrollkomiteen, og referat fra styrets møter sendes regelmessig til Kontrollkomiteen.
Styret har videreført arbeidet med å delegere ansvar og innstillings- eller beslutningsmyndighet til de
forskjellige utvalgene, og daglig leder er medlem i relevante utvalg slik at det er god kommunikasjon
mellom styret, utvalg og daglig leder. Dette gir god arbeidsdeling mellom de forskjellige organer, og
god gjennomføringsevne i foreningen.
Det er styrets oppfatning at samarbeidet mellom styre, de ulike utvalgene og daglig leder har fungert
godt, og at det gjennom 2018 har vært lagt ned mye innsats og arbeid i alle ledd til beste for
foreningen.
Det ble i februar 2018 avholdt ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med kjøp av ny kran.
Innføringen av Havneweb har krevd mye av daglig leder og enkelte styremedlemmer. Nytteverdien er
åpenbar, og selv om selve innføringsfasen kan være krevende for alle, så vil systemet medføre bedre
oversikt og kontroll for daglig ledelse og styret, og reduserte administrative kostnader.
Foreningen var representert på Norges Seilforbunds klubbkonferanse 2018 og på Hordaland
Seilkrets’ kretsting.

Aktivitet
Det eneste nasjonale arrangementet i Bergens Seilforening i 2018 var NM i Knarr, som gikk av
stabelen i juni. Vår egen seiler Lars Jårvik sikret gullmedalje sammen med sitt mannskap Anne
Bøthun og Tore Drønen. Johan G. Hvide (BS) Audun Haldorsen (Skøyen) og Jogeir S. K. Hvide (BS) tok
sølv og bronsemedaljene gikk til Carl-Fredrik Joys (BS), Gunnhild Kvam Joys (BS) og Esben Glad
(Tønsberg).
Det ble ellers arrangert en rekke aktiviteter for våre unge seilere både for brett og joller, og flere av
disse markerte seg gjennom sesongen med strålende plasseringer på regattaarrangement i inn- og
utland. Blant storbåtene klarte White Shadow også i fjor å markere seg ved å ta hjem både gull i NM
og sølv i VM.
I 2017 inngikk Bergens Seilforening avtale om leie av to foilende Waszp-joller, og disse var gjennom
2018-sesongen utleid videre til dedikerte seilere som hadde ansvaret for båtene. Under ledelse av
Karianne F. Jårvik var BS foiling team i aktivitet gjennom hele sesongen og mange, både unge og litt
eldre, fikk muligheten til å prøve seg på foil seiling. I alt 17 «prøveseilere» ble registrert. I tillegg til
foreningens innleide båter var også to private Waszp-joller aktive i teamet.
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Formålet med Waszp er å bidra til rekruttering gjennom å tilby de seilerne som er ferdig med
optimist jolle et alternativ som er spennende og har lav kostnad, og derved sørge for at vi ikke mister
unge dyktige seilere ut av seilsporten. Dette er like viktig i rekrutteringsarbeidet som å få inn nye
unge seilere, og vil i tillegg kunne hjelpe med å rekruttere unge seilere gjennom å danne gode
forbilder. Bergens Seilforening arrangerte sommerseilskole etter skoleslutt i juni. Denne var som
vanlig populær og ble raskt fulltegnet med et 30-talls deltagere.

Medarbeidere
Bergens Seilforening hadde i 2018 én fast ansatt i 100% stilling, daglig leder Kjell-Ove Bruås. Til hjelp i
forbindelse med vedlikehold samt utsetting og opptak var det i tillegg ansatt to deltids
medarbeidere, Zydrynas Sakalinez og Kestius Levulis, samt Daiva Sakaline som hjelper til med å holde
klubbhuset i god forfatning ved å holde rent én gang pr. uke i vintersesongen og to ganger pr. uke i
sommersesongen. Bergens Seilforening er meget godt fornøyd med arbeidet som våre flotte
medarbeidere utfører.

Drift - HMS
Bergens Seilforening drives på en forsvarlig måte. Foreningen har gode rutiner på HMS og sikkerhet
med tanke på brann, havari av anlegg, strøm og drift av skur og klubbhus. Tilbakemeldinger ved
inspeksjoner er alltid gode. HMS er oppført som et fast tema på alle styremøter. I 2018 ble det
gjennomført ulike tiltak med fokus på sikkerhet og miljø i havnen, blant annet gjennom oppsetting av
plakater og presisering av gjeldende regelverk for håndtering av utstyr, verktøy, kjemikalier etc. Det
ble også innkjøpt rullestativ, spesialstige og slipemaskin for utleie for tørrsliping i skur. Selv om vi har
hatt noen få episoder av at sikkerhetsrutinene har vært brutt, er styrets oppfatning at medlemmene
er flinke til å utvise aktsomhet. Foreningen har anskaffet hjertestarter som befinner seg på veggen
ved Kjell-Oves kontor.

Havn
Det foretas årlig inspeksjon av kaier og innfestinger og løpende reparasjoner utføres. Store
belastninger på bryggeanleggene både som følge av at båtene blir stadig større, samt på grunn av
utfordrende værmessige forhold, medfører økt slitasje og dermed må man ha høy fokus på
inspeksjon og utbedringer. I havnen er det 272 båter i sommerhavn. I vinter har vi 69 båter i skuret.
For å ivareta sikkerheten på en best mulig måte, vedtok styret i 2018 følgende: Båter lengre enn
utligger skal ha minst 1 akterfortøyning og 1 baugfortøyning og 2 spring på hver side vinterhalvår,
andre ha minst 1 akterfortøyning og 1 baugfortøyning og ett spring vinterhalvår.Ved mangelfull
fortøyning, kan BS foreta sikring av båt på båteiers regning og risiko.
I forbindelse med storm og ekstremvær vedtok styret også følgende nye punkt i havnereglementet:
Pålegg fra daglig leder, eller den han delegerer ansvaret til i forbindelse med sikringsarbeid av havn
og bryggeanlegg, skal uten opphold følges. Brudd på dette kan medføre tap av havneplass etter
vedtak i styret.
Det ble sendt ut mail til medlemmene med informasjon om at utført arbeid av BS på fortøyninger på
medlemmers båter vil bli fakturert.
10

BERGENS SEILFORENING

Skur
Gjennomgående er skuret i god stand, men økt lekkasje utvendige takplater medfører at det er
nødvendig med intensivering av utskifting takplater og skrueinnfesting. Arbeidet med å foreta
utbedringer har pågått gjennom 2018 og i hovedsak har dette bestått av utskifting av skruer for
innfesting av takplater. I løpet av 2018 er 50% av taket tatt. Resten blir tatt i 2019. Videre er det
montert 12 lysarmaturer innvendig langs sideveggene. Dette har medført at belysningen i skur er
vesentlig forbedret.

Klubbhus
Bergens Seilforenings klubbhus «Dokken» fremstår som et signalbygg både for området og for
seilsporten og er meget verdsatt av medlemmer og besøkende. Våre gjester som ankommer havnen
er imponerte og setter pris på fasiliteter i garderober og vaskerom. Styret har ikke fokusert mye på
ekstern utleie, blant annet fordi regler knyttet til skattemessige forhold er med på å sette visse
begrensninger for dette.

Investeringer
Året 2018 var egentlig planlagt uten større investeringer, men etter at vår 19 år gamle kran plutselig
takket for seg, ble vi på nyåret nødt til å anskaffe ny kran i havnen. Styret vurderte ulike muligheter,
fra reparasjon av den gamle, til kjøp av ny, og falt enstemmig ned på at innkjøp av ny kran var den
beste løsningen. Anskaffelsen ble vedtatt i ekstraordinær generalforsamling 12. februar og den nye
kranen var i drift til vårens slippsetting. Kranen ble finansiert gjennom leasing, samt kontantbetaling
som vi fikk ved salg av gammel kran. Styret ønsker å berømme Kjell-Ove og hans støttespillere i
styret for den ekstraordinære innsatsen som ble lagt ned for å få på plass den nye kranen, slik at den
stod klar til sesongstart. Det ble også kjøpt utriggere for 450.000,- og det ble foretatt en
oppgradering av Smådokken.

Økonomi
Foreningen har en solid økonomi, men investeringer de siste årene i eiendom, oppgradering av det
elektriske anlegget på kaiene, utskifting av havnekran, oppgradering av 'Smådokken' samt mange nye
utriggere har medført et høyt investeringsnivå, noe som har tæret på likviditeten. Investeringene er
gjort uten nye låneopptak, men foreningen har stoppet nedbetalingen på eksisterende lån og har
som meddelt i årsrapporten for 2017 opprettet en kassekreditt i DnB på 1,5MNOK for å bedre
likviditeten. Gjennom 2018 har foreningen delvis gjenoppbygget sin likviditet, og de tiltak som er
gjennomført med reduksjon av antallet faste årsverk, 'outsourcing' av regnskapsfunksjonen, innføring
av Havneweb og omlegging av arbeidsrutiner, har samlet sett gitt en kraftig reduksjon av
administrative kostnader. Dette har gitt foreningen økt årlig investeringsevne, noe som vil komme
medlemmene til gode i form av bedre anlegg og utstyr. Kassakreditten er ikke benyttet p.t. og ved
normal drift vil det heller ikke være behov for å trekke på den gjennom 2019.
Arbeidet med å redusere administrative kostnader pågår fremdeles og ytterligere besparelser kan
hentes ut. Likviditeten vil gradvis bygges opp gjennom driften, men styret har også fått fullmakt fra
GF til å selge to nøstetomter på østsiden av Kviturspollen når man anser at man kan oppnå
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tilfredsstillende betingelser. Denne fullmakten ønsker styret å forlenge, slik at den gjelder til neste
ordinære GF.

Eiendomsutvalg
Eiendomsutvalget har hatt 3 møter i løpet av 2018, samt at enkeltmedlemmer av utvalget har jobbet
aktivt med planarbeid som legges frem i utvalgsmøtene. Konkret er det nå lagt planer for videre
utvikling av anlegget og dette vil det bli orientert mer om på kommende årsmøte.

Havneutvalg
Havneutvalget bistår daglig leder i saker som angår havn og skur. Havneutvalget har en viktig rolle og
assisterer også i forbindelse med sikring og inspeksjoner ved uvær. Løpende saker drøftes med daglig
leder og arbeidet utvalget utfører, betyr en avlastning i hans arbeid. Ikke minst gjelder dette
organisering og gjennomføring av dugnader på anlegget. Havneutvalget har i 2018 bestått av Knut
Jørgen Haaland (havnesjef/styremedlem) og Hallgeir Utne Hatlevik (styremedlem) og disse har gjort
en stor innsats.

Dugnad
Dugnadsånden i foreningen er god. Dette gjelder dugnader både på land og sjø.Det er stort sett pent
og ryddig på anlegget. Medlemmer og brukere av anlegget henstilles allikevel til å ikke hensette ting
og gjenstander som hører til i avfallscontaineren. Dette gjelder både brygger og områder på land.

Båt og Samfunn
Politiske krefter arbeider fortsatt for godshavn på Sletten. Dette er nå etter hvert mindre sannsynlig
med ikke helt skrinlagt. Aktiviteten i Raunefjorden Velforening og vårt utvalg med Harald, Svein-Arne
og Tore er fortsatt observante i saken og melder nyheter. Foreløpig ser det ut til at dette alternativet
skrinlegges.

Tildeling av reisestøtte i 2018
Reisestøtte tildeles seilere som tilfredsstiller foreningens krav til slik støtte. Det er etablert faste
regler for tildeling med krav til deltagelse både lokale og i foreningens egen regatta. Støtten gis
hovedsakelig til nasjonale regattaer og internasjonal deltagelse. Tildeling skal tilfredsstille de vanlige
skatteregler for slik støtte.
For 2018 ble det gitt følgende tildeling:
Albertine Lind: kr. 12.157
Nils Henrik Lind: kr. 10.196
Mathilde E. Lind: kr.10.196
Martin Hope: kr. 7.254
Arvid Einan: kr. 10.196
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Organisasjon
Ved årsmøtet fastsettes en organisasjonsplan som skal være førende for hvordan foreningen drives.
Organisering av arbeidet er historisk basert på en klubbmodell hvor styret inntar en meget aktiv rolle
i daglig drift. Dette er nå endret gjennom den omorganisering som er gjennomført, hvor foreningens
ansikt utad i større grad vises gjennom administrasjonen.

Arbeidsplan 2019
Arbeidet med rekruttering fortsetter, og styret vurderer flere tiltak som sammen kan gi økning i
antall aktive seilere. Styrets vurdering er at det ikke er et enkelt tiltak som alene kan svare på
seilsportens utfordring. Denne vurdering deles av NSF sentralt.
Utvikling av havnen har høy prioritet, men det krever grundig arbeid og forberedelser for å finne de
beste løsningene. Samtidig har de siste års investeringer gitt finansielle begrensninger på hvor fort
man kan gå frem med nye investeringer i havnen.
Vi har fremdeles et lite etterslep på utskifting av utriggere, og dette arbeidet vil videreføres i årene
fremover. Båtene blir større og har mer vindfang med store vinterpresenninger. Dette medfører at vi
må ha et høyt nivå på utskifting av slitedeler, samt oppgradere deler som ikke holder mål til de nye
båtene. Samtidig er det slik at vi ikke kan skifte alt på en gang.
For å ta vare på verdiene våre, bygning og båter, fortsetter vi arbeidet med å utbedre taket på skuret
i 2019.
Bergens Seilforening har tatt i bruk av programvaren Havneweb for å effektivisere interne rutiner og
redusere kostnadene til ekstern regnskapsfører. 2018 bød på visse utfordringer i forbindelse med
oppstarten av systemet, men vi er nå «oppe og går» og vil fortsette å utnytte mulighetene som ligger
i programvaren.

Johan G. Hvide

Kjell-Ove Bruås

Styrets leder

Daglig Leder
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Rapport fra Sportsutvalg
JUNIORAVDELINGEN
Optimistjoller
Bergens Seilforening har i 2018 hatt 15 seilere på Optimistjollekurs. 12 av disse er rekrutter og har
generelt ikke deltatt aktivt på regatta. Seilforeningen har gjennom sesongen 2018 ikke hatt
deltagelse i NC eller NM, men deltagelse i lokale kretsregattaer.
Det har vært arrangert trening hver onsdag igjennom sesongen, i tillegg til noen utvalgte helger hvor
det er arrangert en utvidet trening med et sosialt element i form av felles grilling eller lignede. Dette
har vært kalt «Superseil». Jenny Andresen fra Bunnefjorden har fungert som trener frem til
sommerferien. Etter det overtok Johanne Skaaland. I tillegg har det vært engasjert enkelte
hjelpetrenere.
Juletreseilasen var Seilforeningens største arrangement for Optimistjolleseilerne i 2018. Lørdag 8.
desember stilte 28 ivrige optimistjolleseilere med foreldre og støtteapparat opp i foreningen for en
litt annerledes regatta. Denne gangen gjaldt det nemlig ikke bare om å seile fortest, men også å
pynte seg eller båten best til jul! Etter seilasene var det taco-festmiddag i Klubbhuset, med
rundhåndet premieutdeling og overnatting i sovepose på liggeunderlag for dem som ønsket det.
Etter sesongslutt har rekruttene i Seilforeningen tatt pause fra trening på vannet. Hver torsdag
samles de imidlertid til ballspill og lek på Søråshøgda skole. Dette er et initiativ for å holde miljøet og
kontakten i gruppen igjennom vinterhalvåret. Mathilde Elise Lind har fungert som aktivitetsleder.
For 2019 vil sesongen starte med teorisamlinger i Klubbhuset før Påske, mens trening på vannet
starter like over Påskeferien. Det tas sikte på etablere to grupper med seilere, med felles treningsdag
onsdag og lørdag igjennom sesongen. Seilforeningen har 10 optimister til utleie. Disse vil være
prioritert til førsteårs seilere.
Brett
Bergens Seilforening har et lite, men veldig aktivt brettseilermiljø. Gruppen består av både noen få
nybegynnere og en litt større gjeng erfarne seilere på internasjonalt nivå. På trenersiden av
Alexander Dahl Høgheim hatt ansvaret for de erfarne og Karol Franz nybegynnerne.
Aktiviteten har vært meget høy med seiling stort sett 7 dager i uken fra mars til oktober. Alle seilerne
har deltatt på alt av treningssamlinger og seilaser både nasjonalt og internasjonalt. Der har vært
mange gode prestasjoner og alle seilerne har tatt store steg i sin utvikling. Nils-Henrik Linds 11 plass i
VM og 6 plass i EM samt Albertine Linds 8.plass i EM (vant en seilas) er noen av høydepunktene i en
innholdsrik sesong.
Erfaringen fra sesongen 2018 sett under ett er meget gode. Gruppen har blitt en sammensveiset
gjeng under god ledelse av Alexander. Alexander har gjennom sin erfaring som internasjonal seiler i
mange år tilført kompetanse som brettseilere tradisjonelt ikke har hatt.
Opplegget vil med noen justeringer bli videreført for sesongen 2019.
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KNARRKLUBBEN VEST
Styret i Knarrklubben Vestt har hatt 2 møter og ellers diskutert saker pr epost. Forslag endring av Den
Norske Knarrklubbs lover er behandlet i hovedsak pr epost.
I forbindelse med NM ble det holdt møter med regattasjef, banesjef og dommer. I forkant av slike
mesterskap er det viktig å planlegge godt og starte dette arbeide tidlig.
Det ble satt opp 2 vintermøter hvorav kun det ene ble gjennomført. Til møte nummer 2 stilte kun
noen få og det ble avlyst.
I det første møtet ble følgende tatt opp:
•
•
•
•

Gjennomgang av terminliste
Diskusjoner for å få flere aktive seilere
Finne løsninger som motiverer til økt deltakelse
Geir holdt et foredrag om taktikk. Han har seilt mange type båter og har vist seg som en
svært god Knarrseiler også.

Utviklingen i klassen er totalt sett er god. Antall båter med aluminiumsmaster øker og i år er det 1
båt til med slik rigg. Det er et mål å få alle over på ny rigg, men det vil ta noe mer tid. Med tilvekst
vært år vil vi om ikke lenge nå dette målet.
De beste seilerne seiler mye. De 8 beste har alle seilt mer enn 15 seilaser og de har alle gode
plasseringer. Dette viser tydelig at høy deltakelse skaper resultater. Øvelse gjør mester som kjent
Norgesmesterskap
I forkant av Norgesmesterskapet ble det gjort et solid arbeid for å få deltakelse fra nok seilforeninger
samt et tilstrekkelig antall startende båter. Det klarte vi og det kom også seilere fra Østlandet.
Regattasjef og banesjef med mannskaper sørget for fine baner og det ble gjennomført 4 seilaser på
lørdagen. Det var meldt lite vind til søndagen så det var viktig å få tilstrekkelig antall seilaser første
seiledag. Det viste seg også at vinden ikke holdt søndag, men det ble gjort et forsøk hvorpå seilasen
ble kansellert som følge av maksimaltiden ble brutt.
På kvelden var det fest i hagen til Carl Fredrik og Gunnhild. Det var svært flott vær og god stemning.
Det ble servert pizza og rikelig med drikke.
IKC
I forbindelse med årets IKC som i år gikk i København deltok følgende skippere med sine mannskap:
Johan Hvide
Carl Fredrik Joys
Tor Helge Valen
Lars Jårvik
Det var et mesterskap som vi kommer til å huske lenge. 33 båter til start, fin vind og sol hver dag med
temperatur rundt 30 grader og et fantastisk sosialt opplegg.
Carl Fredrik Joys seilte beste av de norske, bra gjort da konkurransen var svært høy.
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Årets vinnere er:
Arrangement
Vår regatta
Sommer Milde
Sommer BS
Samlet sommer
NM
Beste norske IKC
Damepokalen
Mannskapspokalen
Høstregatta
KM
Sept cup
Klubb mester
Mest deltakende
Serie Vår
Serie Høst
Serie samlet
Ranking alle seilaser
Bronseknarr

Skipper
Carl Fredrik Joys
Carl Fredrik Joys
Carl Fredrik Joys
Carl Fredrik Joys
Lars Jårvik
Carl Fredrik Joys
Karianne F. Jårvik
Karianne F. Jårvik
Carl Fredrik Joys
Johan G Hvide
Johan G Hvide
Johan G Hvide
Lars Jårvik
Lars Jårvik
Lars Jårvik
Lars Jårvik
Lars Jårvik
Lars Jårvik

Båtnavn
JOY III
JOY III
JOY III
JOY III
Luscinia II
JOY III
Luscinia II
Luscinia II
JOY III
Carpe Diem
Carpe Diem
Carpe Diem
Luscinia II
Luscinia II
Luscinia II
Luscinia II
Luscinia II
Luscinia II

Uttak til IKC 2019 i San Francisco:
Lars Jårvik
Carl Fredrik Joys
Johan Hvide

Båter i kretsen
I år er det registrert 34 båter i område rundt Bergen. Av disse er 16 utstyrt med aluminiumsmast og
bom. Det er en mast til som ikke er komplett utstyrt tilpasset en trebåt.
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TUR & HAV UTVALGET
Tur & Hav utvalget bestod i 2018 av Magne Aalen, Carl Olav Wickmann, Bernt Bjørnsen, Lars
Christian Stendal, Trond Wickman og Frode Rønning. Høsten 2018 ble utvalget forsterket med 5 nye
medlemmer: Inge André Utåker, Joachim Strøm-Erichsen, Fridtjov Bergmann, Mathias Johannesen og
Pål Holst. Trond Wickman har valgt å trekke seg fra utvalget etter over 20 år med uvurderlig innsats.
Bernt Bjørnsen har overtatt som leder etter Carl Olav Wickmann.
På regattabanen har utvalget arrangert Isbjørnen, Serieseilaser, Stord Rundt, Bergen Singlehanded og
Klubbmesterskapet som faste ingredienser. Med hele 5 nye medlemmer i utvalget, er det nå langt
flere å fordele ansvar og oppgaver på noe som gir rom før økt aktivitetsnivå og synlighet gjennom
hele året.
I 2018 arrangerte vi flere Klubbkvelder, kurs og seminarer. Her var det foredrag om bl.a. turseiling i
Middelhavet, langtur i nordiske farvann, spleisekurs og introkurs i regattaseiling og seiltrim, hvor
hensikten var å senke terskelen for å delta i våre tur regattaer og serieseilaser.
I samarbeid med KNS og World Cruising Club i UK arrangerte T&H også et to dagers langturseminar i
April som ble godt mottatt og lærerikt både for de som hadde konkrete planer om atlanterhavskryss
og deltakelse i ARC, og for forfrosne vestlendinger med våte drømmer. Som avslutning av året i
desember fikk vi Are Wiig til klubbhuset som holdt foredrag om sin dramatiske deltakelse i Golden
Globe Race 2018. Arrangementet ble koordinert med HSK og som avslutning på kvelden hadde vi
premieutdeling for tre andre regattaer i kretsen. Med hele 82 fremmøtte, er dette er ny rekord.
Oppmøtet på de vinterlige aktivitetene er vi godt fornøyde med, og vi har mottatt positive
tilbakemeldinger på denne type sosiale sammenkomster.
En satsning i 2018 har vært bedre og mer konsistent annonsering av arrangementene på Facebook og
hjemmesiden, herunder bedre utnyttelse av de muligheter som sosiale medier representerer. Bl.a
ved å invitere interesserte fra andre foreninger der dette er naturlig. Denne satsningen vil fortsette i
2019. Dette bidrar til å øke synligheten av BS aktiviteter, både overfor egne medlemmer og
seilmiljøet i regionen generelt.
Når det gjelder deltakerantallet for to av regattaene våre, ser vi derimot en negativ utvikling, Bergen
Singlehanded (38 mot 47 i 2017) og Klubbmesterskapet (22 mot 33 i 2017).
Deltakerantallet i Serieseilasene og Stord Rundt har holdt seg stabilt. Et lyspunkt er den økende
interessen for våre vinterarrangement som synes å appellere til mange av våre medlemmer, også alle
de som ikke er aktive på i regattabanen. Vi ønsker derfor å opprettholde og videreutvikle våre sosiale
aktiviteter som appellerer til alle i T&H miljøet.
Følgende arrangementer er gjennomført i 2018:
Isbjørnen
Årets første BS-T&H seilas gikk som vanlig av stabelen midt i mars, som falt på helgen før
palmesøndag, noe som antagelig påvirket deltagerantallet. 15 båter var gjort klare til seilas før påske,
og de ble belønnet med en fin dag på Raunefjorden/Korsfjorden i godt vær, men til tider lite vind.
Løp 2 til Kyrholmen ble avkortet ved Spikaren holme slik at de fleste båtene kom i mål under 3 timer.
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Serieseilaser
Serieseilasene annenhver tirsdag fra begynnelsen av mai er på mange måter limet i foreningen. Det
har vært 27 deltakere i klassen for båter med spinnaker og 6 stk i klassen uten. Med 33 deltakende
klarte vi å holde på fremgangen vi fikk i 2017 og det synes som den negative trenden vi så frem til
2016 er snudd. 15 båter fra BS har også deltatt på en eller flere Korsfjordtrim, som arrangeres av Os
SF og Milde Båtlag. Til tross for dette er det fremdeles en for lav andel av båtene i foreningen som
deltar i regattaer og derfor prioriter vi å fortsette med ulike tiltak for å senke terskelen for deltakelse.
Av tiltak i 2019 kan nevnes introduksjonskurs i regattaseiling og påmelding. Videre blir det bl.a.
foredrag om ulike seltyper og seiltrim, mannskapsbørs og tilbud om å være med på treningsseilas,
samt måling av båt og seil. Av tiltak på regattabanen kan nevnes: tidligere start for båter uten
spinnaker, bredere startlinje og bedre annonsering av løpsalternativ og beskjeder. Selv om vi har sett
en økning i deltakelse i serieseilasene de to siste to årene, har oppslutningen rundt sosialt samvær og
debrief etter seilasen vært varierende. Tur og Hav utvalget vil derfor bidra med bedre resultatservice,
tracking av dagens seilas, mer læring og enkel servering i Klubbhuset.
Stord Rundt
Med 30 påmeldte, lett bris og bred startlinje kom alle vel avgårde. Det var flest båter i den største
Norrating klassen fulgt av Doublehanded klassen. Utover kvelden spaknet vinden bak Huftarøylandet
og nordgående tidevannsstrøm satte inn. Taktiske valg av bane gjorde store utslag. Ut over natten
ble det imidlertid «samling» i Ringholmsundet med 1-2 sm vind og motstrøm. Mange ble derfor
liggende på stedet hvil i flere timer og svært få kom igjennom sundet ila natten. Muligheten til
oppankring i påvente av bedre forhold ble også benyttet. Da motstrømmen opphørte om morgenen
kom de fleste seg forbi Ringholmen, men vinden uteble og mange valgte å bryte. De som holdt ut,
fikk ut over dagen god bør og klarte målgang i Leirvik før kl.16. Lørdag kveld var det seilerfest med
premieutdeling på Sjøhuset i Leirvik havn. Søndag var det Sunhordland Race i fin bris nordover i
Nyleden. De fleste fikk god bør og frisk bris over Selbjørnsforden til målgang i Bekjarviksundet.
Arrangementet var som tidligere år et samarbeid med Stord SF.
Bergen Singlehanded
I denne regattaen er det kun skipper og båten i kamp med konkurrenter og naturkreftene. Det viste
seg å bli lite naturkrefter denne dagen, med tidvis fraværende vind. Løpet i 2018 var ca 19 nm totalt
og gikk til holmen «Bleikjo» øst for Kolbeinshavn på østsiden av Huftarøy i Austevoll og tilbake.
Seilerfest med middag, premieutdeling og hygge i klubbhuset etterpå.
Klubbmesterskapet
For Tur og Hav miljøet i foreningen markerer Klubbmesterskapet for mange punktum for sesongen.
Regattaen har en profil der vi søker flest mulig deltakere og mannskaper i båtene, og i denne
regattaen må alle klare seg uten spinnaker. I år var det 22 deltakere påmeldt, hvorav 14 i klasse
Norrating og 8 i Knarr.
Fjord og Fjell
Fjord og Fjell ble arrangert både på vårparten til Uskedal, og etter sommmeren til Glesvær. For turog hav miljøet er dette et viktige og sosiale arrangementer med spontane «båt mot båt regattaer»
18

BERGENS SEILFORENING
frem til bestemmelsessted, kombinert med fjelltur, god mat og sosialt samvær hvor man ofte blir
bede kjent med andre medlemmer. Lars Christian Stendal er den som har organisert dette de siste
årene.
Måling av båt, seil og rigg må til om du skal ha NOR Rating målebrev for å delta i regatta. Magne
Aalen og Trond Wickman er godkjente målere i BS, og de har hatt sporadiske oppdrag i løpet av året.
T&H utvalget har en ambisjon om at flere av foreningens båter blir målt, noe som vil gi større
seilglede og som vil senke terskel for å delta i regattaer i og utenfor foreningen.

Oversikt - antall deltakere de siste år
År

Isbjørnen

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Serieseilas Stord Rundt Bergen SH Klubb msk

31
28
38
30
31
23
19
15
15

29
48
26
33
38
26
24
34
33

46
30
45
38
39
28
30
34
30

40
62
63
71
63
68
*
47
38

25
28
32
21
36
27
28
33
22

*Utgikk pga NM i singlehanded
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BS FOIL
Waszp Cup Norway er en serie med tre større arrangement årlig rundt om i Norge. Regattaene varer
i to dager hver, med både bane- og slalåmseiling, i tillegg til fartskonkurranse. Resultater fra
regattaene tas med videre til en sammenlagt rangering.
Årets første regatta ble arrangert i fantastiske omgivelser på Glesvær 5.-6. mai. Vi fikk en super helg
med bratt læringskurve. Det er fremdeles mye å lære av de beste. Totalt stilte 10 båter til start, fra
BSFOIL deltok Karianne Fonn Jårvik. Vestlandet var generelt godt representert med seilere fra både
Ran, Åsane og Bergens Seilforening.
2. - 3. juni ble waszp cup 2 arrangert i Åsgårdstrand seilforening med hele 19 deltagere! Fra BSFOIL
deltok Andreas Hjellestad. Med Alexander Høgheim og Erik Karlsen fra Ran Seilforening var
Vestlandet også denne helgen godt representert.
22-23 September gikk siste Waszp Cup for 2018 av stabelen i det som til nå må være verdens
høyestliggende og sikkert kaldeste Waszp arrangement. Det er i ferd med å bli en tradisjon at Waszp
seilerne i Norge samles vel 1100 meter over havet på Bygdin på den siste NC’en for året. Et i høyeste
grad sosialt og samlende arrangement der både seilere og støtteapparat bor tett på hverandre på
Den Norske Turistforenings hytte, Fondsbu. Samme helg var det også arrangert Grundig Cup på
Bygdin, så våre seilere fikk også selskap av J70’er oppe i den norske fjellheimen. Det er ikke helt
risikofritt å legge et arrangement til fjellet såpass sent i sesongen, og på lørdagen ble det ikke
gjennomført noen seilaser grunnet sterk vind og snø. Men det stoppet ikke seilerne fra å likevel ta
seg en tur ut for å lufte vingene. Det ble rigget opp et halvt dusin båter og RIB’er ble fylt opp med
seilere som roterte på å seile. Det var i det hele en kald opplevelse, og det diskuteres fortsatt om hva
som var kaldest: Å seile, eller å sitte i RIB og se på. Søndagen bar på helt andre utfordringer.
Vekslende vind gjorde at seilerne måtte veksle mellom å ta korteste vei eller å jage vind slik at de
kom seg opp på vingene. Av seilerne med båt i BS deltok Mikal Tveita, Albertine Lind og Alexander
Høgheim.
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Uken før vestlandets høstferie ble det arrangert Waszp Camp i Tønsberg Seilforening. Et strålende
arrangement, selv om det var litt i snaueste laget med vind. Floris van de Werken hadde blitt fløyet
inn for å gi Waszpseilerne et godt løft i kunnskap om både båt og teknikk.
Med høy aktivitet både lokalt og på regattaer andre steder i landet, har vi økt antall waszper I
seilforeningen. Mikal Tveita fra Åsane seilforening og Alexander Høgheim har flyttet sine båter til BS
for å delta på våre felles treningsøkter. Det er også gledelig å se at vi har hatt mange nye seilere på
foil i løpet av sesongen 2018, både trenere, foreldre og seilere som er aktiv i andre klasser.
Fra sommeren 2018 har også Albertine blitt ny ansvarlig seiler for en av waszpene som BS leier. Vi
har dermed 5 waszper i seilforeningen. Seilere med egen båt: Johan Hvide, Mikal Tveita, Alexander
Høgheim. Seilere som leier båt av BS: Albertine Lind og Karianne Jårvik. Det har vært gledelig å se at
utstyret tåler mye så lenge vi tar godt vare på det og bruker det riktig. Vi har hatt noe mindre slitasje
på de mest utsatte delene, men så langt ser det ut til at båtene tåler mye bruk og seiling i mye vind
veldig godt.
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SAKSDOKUMENTER
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SAK 5: INNKOMNE FORSLAG OG SAKER
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SAK 6: VEDTAK

VEDTAK OM FULLMAKT TIL SALG AV NØSTETOMTER
«Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å selge to nøstetomter på nordsiden av Kviturspollen
(Gbr.106/177 og Gbr. 106/123.) Denne fullmakt gjelder til neste ordinære Generalforsamling.»

VEDTAK OM FULLMAKT TIL VALG AV REVISOR
«Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å skifte revisor. Denne fullmakt gjelder til neste ordinære
Generalforsamling.»
Utfyllende opplysninger vil bli redegjort for under årsmøte.

VEDTAK OM ORGANISERING AV BERGENS SEILFORENING
«Generalforsamlingen vedtar å videreføre dagens organisasjonsmodell»
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SAK 7: MEDLEMSKONTINGENT 2019
Til Bergens Seilforenings Generalforsamling 6/3 2019
Styret foreslår at medlemskontingenten forblir uendret fra 2018 til 2019 og at det fattes følgende
vedtak:
«Kontingentene beholdes uendret for året 2019.»
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SAK 8: BUDSJETT 2019

BUDSJETT 2019
Se vedlegg 3
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SAK 9: VALG
Til Bergens Seilforenings Generalforsamling 6/3 2019
Valgkomiteen har i 2018 bestått av: Ove Lind, Trond Wickman, Anne Sofie Bjelland og Willy BergLarsen som vararepresentant. Valgkomiteen har hatt 2 møter og videre kommunisert via telefon og
mail. Ove Lind meddelte generalforsamlingen i 2018 familierelasjon til Henrik Wigers Larsen. Dette
er hensyntatt i valgkomiteens arbeid hva gjelder rollene nestleder og leder i styret. Willy Berg-Larsen
har derfor vært stemmeberettiget i valgkomiteens forslag for disse poster.
Valgkomiteen innstiller følgende:
Styre:
Rolle
Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem

Navn
Henrik Wigers Larsen
Knut Jørgen Haaland
Hallgeir Utne Hatlevik
Maj-Britt Dahl
Heidi Hjellestad
Frode Rønning
Per Højgaard Nielsen
Erik Wickmann

Status
Ny
Ny
Ny
Ny
Ikke på valg
Gjenvalg
Ny
Ny

Periode
Velges for 1 år
Velges for 1 år
Velges for 2 år
Velges for 2 år

Navn
Carl Johan Wickmann
Geir B. Myre
Thomas Falch
Therese Berge

Status
Ny
Gjenvalg
Ny
Gjenvalg

Periode
Velges for 1 år
Velges for 1 år
Velges for 1 år
Velges for 1 år

Velges for 2 år
Velges for 2 år
Velges for 2 år

Kontrollkomité:
Rolle
Leder
Medlem
Medlem
Varamedlem

Styret gis fullmakt til å velge representanter til ting i henhold til NIFs regler for deltakelse.
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SAK 10: UTNEVNELSE AV VALGKOMITE
Til Bergens Seilforenings Generalforsamling 6/3 2019
Styret innstiller til generalforsamlingen i Bergens Seilforening at følgende velges til
valgkomiteen:
Johan G. Hvide (leder)
Trine Lise Hole Isager (medlem)
Gunnar Grevstad (medlem)
Karianne F. Jårvik (varamedlem)
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SAK 11: VALG AV REVISOR
Se sak 6
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