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PROGRAM 
 
Sted:   Klubbhuset «Dokken» i Bergens Seilforening, Hjellestadvegen 247 

Tid:   10. mars 2021, klokken 18:30 

 

 

 

1.  Ordinær generalforsamling 

2.  Sosialt samvær med servering (Hvis tillatt) 

 

 

 

Styret i Bergens Seilforening 
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Dagsorden Å rsmøte 10.mars 2021 

 

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. 31.12.2020 

b. Behandling av foreningens reviderte regnskap pr. 31.12. 2020 

- Vedlegg 1 (årsregnskap 2020) 

- Vedlegg 2 (revisors årsberetning) 

5. Behandling av innkomne forslag og saker 

5.1 Vedtak av nye lover for Bergens Seilforening 

6. Vedtak  

a. VEDTAK OM FULLMAKT TIL SALG AV NØSTETOMTER 

b. VEDTAK OM FULLMAKT TIL VALG AV REVISOR 

c. VEDTAK OM ORGANISERING AV BERGENS SEILFORENING 

 

7. Fastsettelse av medlemskontingenter 

8. Vedtak av foreningens budsjett for 2021 

- Vedlegg 3 (budsjett 2021) 

9. Valg av følgende: 

a. Leder og nestleder 

b. Resterende styremedlemmer 

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 2020 
Se vedlegg   
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REVISORS BERETNING 2020 
Se vedlegg  
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ÅRSRAPPORT 2020 

  



BERGENS SEILFORENING 
 

7 
 

ÆRESMEDLEMMER BERGENS SEILFORENING 

1997 Arne Garvik 

2006 Marit Schjøtt, Ove Lind, Leif Holst 

2013  Mange Sandtorv 

2016 Jan Hjellestad 

2020 Trond Wickmann 

 

 

STYRETS SAMMENSETNING I 2020 

Leder    Henrik Wigers Larsen   

Nestleder  Knut Jørgen Haaland   

Styremedlem  Hallgeir Utne Hatlevik   

Styremedlem   Maj-Britt Dahl   

Styremedlem   Frode Rønning   

Styremedlem    Heidi Hjellestad 

Varamedlem  Per Højgaard Nielsen   

Varamedlem   Erik Wickmann   

 

Revisor    RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen AS avd. Bergen 

UTVALG      

Sportsutvalg  Leder: Carl Olav Wickmann 

Medlemmer: Bjarte Sjursen (Optimist), Bernt Bjørnsen (Tur og hav), Kjell-Ove (Drift), 

Karianne (Waszp), Henrik (Brett / styret), Lars Jårvik (Knarr), Georg Nygaard (trenerkontakt) 

Skur og havn  Knut Jørgen Haaland, Hallgeir Utne Hatlevik, Kjell Ove Bruås  

Eiendomsutvalg   Leder: Trond Wickman  

Medlemmer:  Svein Arne Sveen, Tore Smidt, Kjell-Ove Bruås, Per Højgaard Nielsen 

Tur og Hav     Leder: Bernt Bjørnsen 

Medlemmer: Magne Aalen, Carl Olav Wickmann, Lars Christian Stendal, Frode Rønning. Inge 

André Utåker, Joachim Strøm-Erichsen, Fridtjov Bergmann, Mathias Johannesen, Pål Holst. 

Ordensråd  Bente Lind, Marit Schjøtt 

Lovutvalg  Georg von Erpecom jr., Ove Lind 

Kontrollkomite Carl Johan Wickmann (leder), Therese Berge, Geir B. Myre, Thomas Falch 
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Valgkomite  Johan Hvide (leder), Trine Lise Hole Isager, Gunnar Grevstad, Karianne F. Jårvik (varamedlem)   

ANSATTE 
Daglig leder    Kjell-Ove Bruås 

Medarbeider  Zydrunas Sakalines 

 

 

FORENINGENS REPRESENTASJON I ANDRE ORGANER  

HSK,  Styre      Harald Thomsen   

NSF Arrangør og Dommerutvalg  Henrik Wigers Larsen 

Tur & Hav Utvalg       

Utdanning     Mathilde Elise Lind  

Dommerutvalg     

Jolle & Brett     Henrik Wigers Larsen  

Shetland Race    Espen Sandøy / Fritjof Bergmann  

GODKJENTE SERTIFIKATER 
 

Dommer og arrangør 

Sertifisering av nasjonale dommere og arrangører er styrt av Norges Seilforbund. I løpet av 2019/20 ble der gjort et 

omfattende arbeid med å revidere disse listene for å finne ut hvem som fremdeles har kvalifikasjonene som kreves. 

De reviderte listene vil vedlikeholdes i MinIdrett. 

Personer som er sertifisert til å være dommer/arrangør i Vestland Seilkrets finnes på deres websider og vil til enhver 

tid oppdateres av seilkretsens dommer- og arrangøransvarlig.  

Bergens Seilforening vil i fremtiden støtte seg til disse listene og sørge for at alle som tar kurs får dette registrert i 

Min Idrett slik at lister holdes oppdatert. 
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FORENINGSÅRET 2020 

 

Styre og ledelse 
Styret har i 2020 gjennomført 8 møter. Pga den meget spesielle situasjonen vi har vært i har de fleste møtene blitt 

avholdt på Teams. Foreningens GF 2020 ble også avholdt på Teams i 2 omganger. Styrets arbeid har som vanlig vært 

fokusert rundt å sikre sikker og økonomisk forsvarlig drift som kommer alle medlemmer til gode. Av store prosjekt 

har ferdigstillelsen av kaien hatt et spesielt fokus. Gjennom daglig leders iherdige innsats sammen med Zydrunas Kan 

vi melde at kaien er blitt ferdig som planlagt og innenfor budsjettet som ble godtkjent. Styret vil på vegne av hele 

foreningen rette en stor takk til begge to. Det er meget verdifullt for BS å ha slike ressurser ansatt. 

På den administrative siden ha styret sammen med daglig leder hele tiden jobbet for å forbedre våre rutiner og 

prosesser slik at foreningen står bedre rustet til å møte fremtiden. Kjell-Ove Bruås har til tross for oppnådd 

pensjonsalder sagt seg villig til å være med i 3 år til. Da blir det viktig at foreningen er klar til å bli overlevert nye 

krefter. 

 

Medarbeidere 
Bergen Seilforening hadde i 2020 to fast ansatte. Daglig leder Kjell-Ove Bruås (100% stilling) og Zydrynas Sakalinez 

(80% stilling).. Begge 2 gjør en meget godt jobb som styret og foreningen setter stor pris på. På timebasis har vi i 

tillegg hatt ansatte som har holdt klubbhuset i god orden, samt trener ressurser til våre juniorseilere. Også disse får 

de beste skussmål fra alle. 

Drift – HMS 
Bergens Seilforening drives iht. årsplan som er utarbeidet av Styret og D.L. Foreningen har gode rutiner 

som ivaretar alle krav som er satt i henhold til H.M.S. Eventuelle uønskete hendelser blir loggført og 

kvittert ut fortløpende. Foreningen har stort søkelys på sikkerhet ved anlegget, og gjennomfører 

regelmessige kontroller/hms runder på hele anlegget. I tillegg til egenkontroll er det eksterne firma som 

kontrollerer årlig løftekraner/ brannteknisk/el-anlegg samt undervanns oppankring på bryggene. HMS er 

oppført som tema på alle styremøter. 

Havn 
Det foretas jevnlige inspeksjon av kaier og innfestninger, dykkere utarbeider rapport og reparasjoner blir 

tatt fortløpende hvis det avdekkes mangler. Dette er et kontinuerlig arbeid, og vi må nok innse at anlegget 

vil bli utsatt for større og større belastninger fremover. Dette da med tanke på at det vil bli mer og mer 

vær.   

Vi har stort søkelys på ryddighet på kaiene, og oppfordrer medlemmene til å holde det ryddig.  

Det er også særs viktig at det ikke forekommer skjøtepunkter på kabel som går fra strømstolpe til båt.  
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Skur 
I løpet av året som har gått er det skiftet ut diverse gammelt ledningsnett/sikringer. 

Utenom dette er det på planen å skifte ut samtlige lamper i tak til led lys. Dette vil bli utført så snart alle 

båtene er ute av skuret til våren. Det er også innhentet pristilbud på nytt brannvarslingsutstyr da det viser 

seg at det er en økende grad av «falske» alarmer som blir utløst. Dette medfører store utgifter i form av 

avgifter som blir belastet oss fra Bergen Brannvesen grunnet uttrykninger uten branntilløp.  

Klubbhus 
Grunnet covid 19 er klubbhuset i liten grad benyttet for utleie eller andre samlinger i 2020. 

Noe aktivitet knyttet til barn og ungdom har det dog vert, men ikke noe som har bidratt økonomisk.  

  

Investeringer 
I 2020 ble det investert ca 1 000 000 i vår nye kaifront. Dette arbeidet har vært planlagt i lang tid og var bra å få 

ferdigstilt. Hele prosjektet ble styrt av daglig leder og levert av både underleverandører og egne ressurser. Bruk av 

egne ressurser gjorde total regningen mye hyggeligere for foreningen og viser verdien av medarbeidere med den 

rette kompetansen. Hele investeringen ble gjort uten å tære på oppsparte midler.  En prosess med å selge 

nøstetomtene våre er satt i gang for å bedre investeringsevnen i anlegget vårt enda litt.  

Økonomi 
Foreningen har solid og stabil økonomi som tillater både sikker drift og nødvendige investeringer uten å tære på de 

likvide reservene. Vi er på grunn av vår inntektsprofil (inntekter kun 2 ganger i året) avhengig av en viss kontant 

buffer for ikke å måtte bruke kassekreditten vi har. I 2020 har vi klart dette med god margin og har en 

investeringsevne på ca 1 000 000 kr slik foreningen har vært driftet de siste årene. 

Imidlertid ser vi at våre kostnader er økende. Både lønninger og leverandørkostnader stiger i takt med resten av 

samfunnet. Dette må tas høyde for i fremtiden både gjennom kostnadsfokus og justering av foreningens priser til 

medlemmer. Vi ønsker å ha en veldrevet forening med et flott og løpende vedlikehold anlegg. Da må vi legge listen i 

budsjettene vår der etter. 

Våre 2 ansatte har vist seg meget verdifulle for foreningen. Det er styrets oppfatning at kaiutbyggingen hadde blitt 

vesentlig dyrere gjennom bruk av eksterne ressurser. Også i fremtiden tror vi dette er tilfelle.  

Foreningen har i 2020 byttet regnskapsbyrå. Vi håper med dette å få enda bedre kontroll på regnskapet vårt samtidig 

som vi har klart å senke kostnaden på denne tjenesten enda litt sammenliknet med tidligere. 

Eiendomsutvalg  
Eiendomsutvalget har gjennomført 2 møter i perioden. 

Endring med utretting av Kaifront nærmer seg ferdigstillelse, alle de tre områdene er byggesøkt og godkjent av 

kommunen. De to første trinn er ferdigstilt og vi har startet arbeidene ved C kaien. 
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Vi er nå i gang med byggesøknadsprosess av øvre parkeringsplass etter retningslinjer fra reguleringsplanen for 

området.  

Salg av nøstetomter nord for BS er fortsatt stoppet opp på grunn av Veivesenets stopp i planarbeid. 

Det er observert en mulig utglidning av steinmasser i fjellskråning ved parkeringsplassen nord vest for hovednaust. 

Området er sperret av for parkering. Vi arbeider med sikringstiltak. 

Eiendomsutvalget har bestått av: Svein Arne Sveen, Tore Smidt, Per Højgaard Nielsen, Kjell-Ove Bruås og Trond 

Wickman (leder). 

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 2020 bestått av Knut Jørgen Haaland (havnesjef/styremedlem) og Hallgeir Utne 

Hatlevik (styremedlem) og disse har gjort en stor innsats. 

Dugnad  
Grunnet Coronasituasjonen er der ikke avholdt dugnader i 2020  

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 2020 
Det ble i året 2020 ikke tildelt reisestøtte til noen seilere pga Coronasituasjonen 

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.  
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Arbeidsplan 2021 

Foreningens arbeidsplan for 2021 fokuserer langs to spor. Rekrutering og aktivitet på den ene siden og ferdigstillelse 

av større utbygningsprosjekt på den andre. Begge deler er ledet av foreningens forskjellige utvalg som har mange 

kompetente og ivrige medlemmer. Eiendomsutvalget fokusere på utbyggnigsprosjekt, mens T&H og Sportsutvalget 

sørger for fokus på aktivitet. Medlemsundersøkelsen vi gjorde i 2020 vil være til stor hjelp når tiltak på dette 

området skal utformes. 

 

 

 

Henrik Larsen     Kjell-Ove Bruås   

Styrets leder             Daglig Leder 
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Rapport fra Sportsutvalg 
 

Selv om 2020 ble et annerledes år på veldig mange måter, kan vi sportslig sett se tilbake på et år med overraskende 

god aktivitet i jolle og brettmiljøet i BS. I starten var det som alle vet ganske begrenset, og markedsføring mot 

nyrekruttering har derfor ikke blitt særlig av. Vi fikk heldigvis startet med de jevnlige optimistjollekursene etter hvert 

som det ble klart at barneidrett kunne utøves under visse premisser. Ikke minst ble det avklart i tide til at 

sommerseilskolen kunne avholdes nok en gang, noe som i år hadde rekorddeltakelse. Dette viste seg i år også å være 

en god arena for barn til å forsøke seg på forskjellige aktiviteter, noe som bl.a. gir et lite bidrag av nye rekrutter til 

bl.a brettgruppen. Foreningens RiB’er har vært hyppig i bruk i høst og ikke minst rengjort etter alle kunstens covid-

regler. 

 

Optimist 

Lørdag 25. startet Optimistene organisert trening. Sent, men godt! Alt organisert i tråd med retningslinjer fra 

Folkehelseinstituttet, Idrettsforbundet og Seilforbundet. Mathilde Elise Lind og Johanne Skaaland stilte begge som 

supermotiverende og gode trenere.  

Det var god oppslutning fra etablerte seilere, men som følge av situasjonen var det vanskelig å gjennomføre utstrakt 

nyrekruttering og det ble ikke avholdt noe strukturert nybegynnerkurs i år. Likevel dukket det opp en håndfull nye 

seilere som ønsker å prøve seg i Optimisten. Kjempe hyggelig! 
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Igjennom sesongen har gruppen deltatt i en del lokale regattaer, hvorav BS selv blant annet arrangerte KM, se mer 

nedenfor. 

Fra høsten forlot våre utmerkede trenere Bergen, men ble erstattet av nye og motiverte krefter, med Albertine og 

Nils-Henrik Lind, samt Martin Hope. Selv om det var trist å si farvel til de Mathilde Elise og Johanne, har den nye 

trenergjengen fort blitt godt kjent og populære forbilder for Optimistene. 

Sesongen ble avsluttet med flott felles tur i en av Foreningens råeste «regattamaskiner»  

 

Skjønt en liten hardbarket gjeng, med Magnus Bjørgo i spissen har imidlertid fortsatt igjennom vinteren og deltatt på 

kretssamlinger i helgene. Frisk seiling og til og med kullseiling i minusgrader. 

For å holde kontakten og miljøet i gruppen ved like holdes det nå løpetrening og moro i Hordnesskogen, og i tillegg 

er det blitt gjort diverse miljøskapende aktiviteter som pepperkakebaking, ake-kveld, og ikke minst, også her Teams-

møte med Kahoot! 
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Takk for utrettelig innsats fra gode trenere! 

For sesongen 2021 planlegges det å starte med teorisamlinger i Klubbhuset før Påske, mens trening på vannet 

starter like over Påskeferien. Det vil være to grupper med seilere, med felles treningsdag onsdag og lørdag. 

Seilforeningen har 10 optimister til utleie. Disse vil være prioritert til førsteårs seilere. 

 

Brett 

Juniorgruppen med brettseilerne i foreningen derfor har hatt jevnlige treninger gjennom høsten, mye takket være 

trener Nils-Henrik Lind. Seilerne har for det meste hatt fokus på å skulle lære seg basisferdigheter, men selvfølgelig 

også mye bading i tidvis for mye eller gjerne litt for lite vind.  

 

 

KM for Laser og Optimist 

I slutten av august fikk vi i BS anledningen til å arrangere kretsmesterskap for laser og optimistjoller på relativt kort 

varsel. Det ble på flere måter et svært vellykket arrangement. Været var på sitt aller beste med både sol og 

vindforhold som dekket hele spekteret fra lite til mye, slik at det sportslig kunne kåres mange verdige klassevinnere i 

både optimist, laser 4.7, radial og standard. Ettersom værgudene var med oss kunne vi avholde både grilling på 

lørdagen og en flott utendørs premieseremoni på søndag etter seilingens slutt.  Se 

https://sailracesystem.no/regatta?regatta=3413&resultat=1 for alle resultater. 

https://sailracesystem.no/regatta?regatta=3413&resultat=1
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Figur 1 – Bilde fra KM i Laser og Optimist 2020 på Mynteviken 

 

Figur 2 Bilde fra premieutdeling fra Kretsmesterskap i èn av Optimistjolleklassene 
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Figur 3 Premievinnere i klassen Laser 4.7 (t.v. Sunniva Knudsen, midt Emilie K. Nilsen, t.h. Erland Handegard). 1. premien i denne klassen 
inkluderte en ekstra gave – en flott modell av en laser gitt av Bente og Ola Johannesen. 

 

Waszp og 29’er 

Vi kan også nevne at det har vært noe aktivitet i foreningen blant de våteste «jollene». Waszpene har vært ute og 

foilet også i 2020, og det planlegges for videre aktivitet i 2021 – først og fremt på nivået for å ha det kjekt med 

seilingen og lære og forbedre basisferdigheter. Waszp miljøet er svært glad for at velgjører Sea-Cargo har sikret oss 

tilgang på båtene i foreningen for en ny periode.  



BERGENS SEILFORENING 
 

18 
 

 

Figur 4 Karianne Jårvik i sitt vante element med ca 12-16 knop på foil med Waszp  

Et svært hyggelig syn er også søskene Lind har skaffet seg 29’er som har vært mulig å observere på trening i høst 

  

For alle gruppene i foreningen gjelder det nok at de gjerne skulle vært mer på vannet og seilt enn det 

omstendighetene tillot i 2020. Vi kan derfor bare glede oss og håpe at 2021 blir enda bedre. 

En viktig del å merke seg er da at BS har fått tildelt NM i Optimist for 2021 med dato 13. – 15. august. 
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Knarr Vest 2020 

 

Planlegging av IKC 

Planleggingen av IKC 2020 gikk sin gang, helt til korona epidemien traff oss. Alt var på plass, regattasjef, dommere, 

festlokaler, webside, kontakter med sponsorer. Så det var en tung beslutning å ta i mars da det ble klart at i år måtte 

vi be om en utsettelse. Alle Knarrseilende nasjoner støttet oss i dette og IKC kan etter felles vedtak først 

gjennomføres i 2021. 

Vi gjennomførte en priskonkurranse på levering av 21 nye fokker. Det var NORTH og UK som konkurrerte og UK kom 

best ut av dette. Mange kjøpte fokker da det ble gitt en stor rabatt på disse fra Knarrklubbens side. Mange kjøpte 

også storseil i egenregi. Få seil ble testet i løpet av sommeren, men de som tok sjansen rapportert at de var flotte og 

farten var god. Geir Myre var en av testpilotene og vi så alle at hans fart var svært god.  

Denne investeringen var forankret i mulighet for inntekter fra IKC- deltakerne. Det ble det ikke noe av heller ikke 

bidrag fra sponsorer gav penger i kassen. Men vi søkte om støtte via koronaprogrammet som idretten fikk fra Staten 

og denne fikk vi innvilget. Som følge av dette er nå klubbens økonomi rimelig god. 

 

Årsmøte 

Dette kunne heller ikke gjennomføres på vanlig måte. Det ble derfor laget et opplegg for gjennomføring digitalt. 

Dette fungerte utmerket da det ikke var saker som krevde diskusjoner i åpent fora. Det refereres for øvrig til 

protokoller fra disse årsmøtene. 

 

Regattaseiling 

Den oppsatte terminlisten ble kansellert på grunn av strenge regler for gjennomføring av sportsarrangementer. I 

Knarr seiler man bra med kun to ombord og mange seiler med familiemedlemmer. Det ble derfor laget regler for 

seiling basert på dette samt at BS ikke kunne stilles regattapersonell til disposisjon for å legge baner, også dette 

basert på gjeldene koronaregler. 

Det ble lagt ut merker på fast posisjon av BS til bruk for både oss og T&H og i tillegg ble det brukt bøyer utlagt av 

fiskere til start og rundingsbøyer. Da høsten kom ble vinden mer ustabil så harestart ble brukt i de fleste tilfeller. 

Alle planlagte seilaser på tirsdager ble gjennomført i alt 12 seilaser. Klubbmesterskapet som markerte avslutningen 

på sesongen ble avholdt lørdag 19.september. 

Seilasene ble gjennomført under flotte forhold. Spesielt var seilasene i juni flotte med god vind og skikkelig 

sommertemperatur. Tirsdagsseilasene gav oss gode muligheter til å utforske vind og strømforhold på en måte vi 

sjeldent gjør. Å seile opp og ned Raunefjorden i hele dens lengde byr på mange utfordringer og de fleste fant både 

vindhull og motstrøm der en minst ventet det. Geir Myre hadde en flott sesong og fikk flest førsteplasser og ble best 

i vårsesongen. Det ble gjennomført premiering på brygga etter innkomst siste seiledag, nesten 100% iht til strenge 

avstandsregler. Bra at ingen er blitt syke. 
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Lars Jårvik har stått somarrangør for alle tirsdagseilasene. Det har fungert bra, men det er ikke lett å arrangere og 

seile samtidig. Det ble en del diskusjoner på høsten om hvordan man skal gjennomføre en harestart. Det ble gjort 

noen justeringer underveis og etter hvert fungerte denne prosedyren bra for både arrangør og seilere. Arrangøren 

hadde nok litt hell med seg av og til da ikke alle leste banekartet godt nok. Det er svært viktig å ha oversikt over hvor 

merkene er og hvilken veg de skal rundes. Som arrangør sitter jo dette og det endte med førsteplass til Lars for 

høstsesongen. Også denne regattaen ble premiert etter innkomst fra regattabanen. Det var nesten blitt mørkt, men 

det ble en fin avslutning på korona/ tirsdagsseilasene. 

Klubbmesterskapet endte med en gjennomført seilas i svært lite vind. Carl Fredrik Joys kan få båten til gå under de 

fleste forhold, men er spesielt vanskelig å holde følge med i lite vind. Han vant også denne gangen. 

I alt har 14 båter seilt regatta denne sesongen. Dette er meget bra i en sesong preget av strenge koronaregler. 

 

Oppsatt NM i Oslo ble stoppet pga både nasjonale og lokale regler. I siste instans var det den lokale legen som skulle 

godkjenne arrangementet hvilke han ikke gjorde. Det ble gjennomført en erstatningsregatta for NM hvor også vi her 

vest var invitert til å delta. Men tidspunktet passet ikke så ingen fra Bergen deltok. 

NM blir i Oslo neste år også dersom koronareglene tillater det. 

 

Flåtestatus 

En opptelling viser at vi har per i dag brukbart mange og gode båter i Bergen. NOR 50 ble dessverre solgt til 

Stavanger og NOR76 er flyttet til Oslo, det dukket ikke opp nye båter i år.  

NOR 133 og NOR 146 fikk påsatt nye rekkelister. Arbeidet ble utført på en profesjonell og flott måte og fremstår slik 

Børresen leverte båtene.  

Flåten har 16stk glassfiber Knarrer med alumast og alle er i god stand. Det er 4stk som er bygget i tre som er i god 

stand samt 3stk som ikke er regatta klare, men under rehabilitering. Videre er det 7stk båter som ikke er i slik stand 

at de kan seiles regatta med på en effektiv måte. For å sikre flåtens fremtid oppfordrer vi alle til å utbedre feil og 

mangler. Selv om man i mindre grad deltar på regattabanen selv så vil man ha større glede av å bruke en båt som er 

godt utstyrt. 

 

Totalt har vi nå 34 båter i vår krets. 

 

Tur seiling 

Knarren kan også brukes til turseiling. Vi vet at noen seilte på tur i det flotte sommerværet og fikk fantastiske 

opplevelser langt fra smittevern og strenge adferdsregler. Vedlegger noen bilder fra en slik tur NOR142 hadde i juli. 

Sommer, sol og seiling, livet kan ikke bli så mye bedre. 
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På veg ut Lysefjorden.  
Man ser fergen mellom Krokeide og Hufthamar og i det fjerne Marstein fyr. 
 
 

 
Fortøyd i Busepollen i Austevoll. 
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På veg ut Møkstrafjorden og Stora Kalsøy til styrbord. 
 
 

 
Vel fortøyd ved naustet på Drangsneset. 
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Årsrapport 2020 fra TUR & HAV UTVALGET 

TH utvalget besto i 2020 av:  Bernt Bjørnsen (leder), Magne Aalen, Carl Olav Wickmann, Lars Christian Stendal, Frode 

Rønning, Fridtjov Bergman, Pål Holst,  Mathias Johannessen og  Inge Andre’ Utåker  som stiller sporty opp  og 

overtar  rollen som leder fra januar 2021. 

Generelt om T&H 2020 

Tiltross for sterke begrensninger pga smittevern, ble de fleste av våre regattaer og arr. gjennomfört og med god 

oppslutning som sikret mye seilglede, både for aktive Norrating seilerne og de mer rekreasjonsorienterte.  Vi fikk 

gjennomført Temakvelder og Seilercafe med rekordoppslutning, nye, forenklede Trim og Treningseilaser hver 

tirsdag, ny utgave av Stord Rundt og BSH med ny vri.  Isbjørnen samt våre to Fjord & Fjell turer måtte desverre 

avlyses. Utvalget snudde seg raskt rund før sesongåpning, var kreative, gjorde tilpasninger og innførte tiltak og 

forenklinger forankret i medlemsundersøkelsen.  Resultater fra denne ble gjennomgått  på gen.forsamlingen og 

overfor styret. Resultatene har gitt BS og T&H utvalget unik innsikt og et godt grunnlag for kunnskapsbaserte 

beslutninger og forbedringstiltak både i 2020 og videre fremover.  Restriksjoner mht møter har imidlertid gjort det 

vanskelig å jobbe godt med utvikling,  samt gjennomføring av vinterens Temakvelder  og Seilercafe.  Oppslutningen  

om våre regattaer ble klart høyere i 2020 vs 2019 og vi håper dermed at vi har klart å snu den negative trenden.  

 

Våre arrangementer i kronologisk rekkefølge: 

Klubbkvelder med SeilerCafe’  

 

Våre faste månedlige  klubbkvelder  i  vinterhalvåret med nystekte vafler og foredrag harblitt stadig mer populære.  

På vår  Klubbkveld i januar 2020 «Langtur nordover til Vesterålen» var det hele 90 som stilte, men også de andre 

Temakveldene hadde stort fremmøte. Foruten BS sitt anlegg og havn og  regattatilbudet, er Temakvelder og 

Seilercafe det tilbudet som medlemmene er mest fornøyd med i følge vår medlemsundersøkelse.  Dette viser at  vår 

satsing  på fast månedlige Klubbkvelder med Seilercafe i  dekker et stort behov. Restriksjoner  medfører imidlertid at 

Klubbkvelder ikke lar seg  gjennomføre  inneværende vintersessong.  
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Trim og Treningeseielaser  

 

Våre Tirsdagseilaser er vårt viktigste tilbud  som i sum trekker flest medlemmer ut på fjorden gjennom sesongen. Vi 

fikk i 2020 gjennomført hele 11 tirsdagseilaser med 126 deltagelser,  fordelt på 31 båter med mannskap.  

Serieseilasene  kunne ikke gjennomføres som vanlig pga restriksjoner fra bl.a NSF. Utvalget snudde seg derfor raskt 

rundt og laget et nytt, opplegg med treningsseilaser «uten stress» hver tirsdag der man da kunne være opp til tre 

ombord. Blia/komitebåt og Blå-dugnadsliste kunne ikke benyttes. Vi etablerte  derfor en frivillig ordning med 

rullerende regattasjef i RIB, der mange fikk prøvd seg som regattasjef for første gang.  Vi fikk på denne måten 

gjennomført hele 11 tirsdagseilaser. Med bakgrunn i resultater fra BS undersøkelsens resultater, innførte vi flere 

forbedringstiltak : 

 - Trimseilaser hver tirsdag,   -Skippermøte på kaien før start, - Ingen påmelding og avgift, bare å stille til start, - 

enklere/mer forståelige Seilingsbestemmelser, - Ingen restriksjoner mht bruk av seil og autopilt. - Enkel  trekantbane 

med  faste merker, - Kun 3 alternative  löp.  - dagens löp og startprosedyre meldes i tillegg over VHF.  - ingen omstart, 

- ingen protestmulighet - tidtaking og rapportering av målgangstider av alle.  

Opplegget ble godt mottatt,  både blant aktive og de mer rekreasjonsorienterte. Vi fikk også med båter som ikke har 

deltatt tidligere. De 10 mest aktive båtene gjennom sesongen var: 

 

Vi opplever at  fast  Trimseilas hver Tirsdag i BS,  og uten påmelding, er terskelen for å hive seg med blitt svært lav og 

er muligens det  viktigste tiltaket for øket aktivitet. Vi satser på å videreføre mange av tiltakene  i 2021, event.  også i 

våre andre regattaer. Et viktig prinsipp vil være at tiltakene ikke skal være til vesentlig ulempe for aktive NorRating 

seilere.  
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Stord Rundt 

 

Stord Rundt ble for første gang flyttet til  Bekkjarvik og med start lørdag 20.6 kl 12.  Dette, for at flere  båter fra Stord 

kunne delta og for å unngå å drive rundt i nattstilla i Selbjørnsfjorden som tidligere år. Av andre tiltak  innførte vi, - 

nye meterklasser uten målebrev, - egen start for SH NorRating, – Enklere/ mer forståelige  Seilingsbestemmelser, - 

felles samling og grilling i Skjersholmane Marina - begrensning på max 40 båter, - påmelding uten deltakeravgift, 

men med bekreftelse og  betaling  48 timer  før start.  Dette siste tiltaket bidro nok sterkt til hele 38 påmeldte 

allerede etter 5 dager. 

 De fleste kom til  Bekkjarvik fredag kveld. Kjell Ove kom ned med Blia lørdag og tok starten kl 12 og med NorRating 

SH i første start og  Meterklassene i andre start.  Begge startene kom seg vel avgårde i fin bris, men vinden spaknet 

etter hvert og det ble mer krevende for saktegående båter  å komme seg gjennom Righomsundet. Avkorting ble lagt 

til  Bømlabrua, men ble meldt noe sent og dermed var det flere båter som ikke rakk  maks tid. Etter målgang ble det 

samling  i Skjersholmane marina der Stord Seilforening holder til.  Der ble det  felles grilling, premieutdeling og hygge 

rundt langbordene på kaien. Pokalpremier  til Norrating SH klassen og loddtrekking av flotte gavepremier fra 

Seilmaker Iversen,  Maritimbåtutstyr og BS  til  meterklassene og for Instagram fotokonkurranse. Søndagens start 

gikk kl 10:00 i lett, sørlig bris og spinnaker kom godt  med oppover Nyleden. Vinden frisknet til i  Ringholmsundet og  

alle fikk dermed en  fin seilas over Selbjørnsfjorden og til målgang i Bekjarvik.  

Det var mange nye tiltak og ukjente faktorer i arrangementet og dermed mye som kunne gå galt. Bortsett  fra at 

avkorting kom litt  sent, gikk alt etter planen og det ble en vellykket helg, både  sportslig og sosialt.  

I samråd med Stord SF har vi blitt enige om  å rendyrke Stord Rundt profil og merkevare  ved å droppe navnet 

Sunnhordland Race for søndagens etappe.  Vi takker Stord SF for godt samarbeid.  
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Høcom Bergen Single Handed 

 

Regattaen ble arrangert for 10 gang. Som  navnet tilsier har vi fått med Høcom, vår lokale leverandør av maritim 

elektronikk og båttustyr som samarbeidspartner. Høcom stilte med flotte premier,  men ønsker også å 

være en langsiktig partner som bidrar med kunnskap om hvordan både nytt og eksisterende utstyr utnyttes optimalt. 

Som følge av Corona-restriksjoner, redusert regattatilbud og sterke mannskapsbegrensninger gjennom  sesongen, 

hadde vi forventet stor interesse for denne Shorthandend regattaen. Det var derfor noe skuffende at bare 38 seilere 

hadde meldt seg på. Men, alle som stille til start fikk imidlertid en flott seilas etter å ha kommet seg gjennom de 

skiftende vindforholdene i startområdet. For første gang i regattaens historie ble det 27 nm 

lange løpet  «Austevoll Rundt» valgt, og det var et meget godt valg. De fleste kom vel i mål, men det var også noen 

ekstraordinære utfordringer. En båt klarte med nød og neppe å berge genoaen som falt overbord etter at 

fallsjakkelen røk, og en annen hadde i lengre tid problemer med å få kontroll på båten etter en broach med 

spinnaker på en meget spiss slør. Flere båter hadde utfordringer med autopiloten, så her er det mye å hente på riktig 

kalibrering og oppsett.  

Det var ikke anledning til å ha noe sosialt arrangement etter regattaen, men det var likevel et imponerende oppmøte 
på premieutdelingen på kaien i BS der alle premievinnerne stilte opp. 5 seilere har fullført samtlige 10 seilaser og de 
fikk dermed tildelt det eksklusive  10-års flagget. 

 

 Isbjørnen 

Årets første BS regatta, Isbjørnen skulle gå av stabelen i midten i mars, få dager etter at Norge stengte ned. Men 

med stor usikkerhet  og Yr som meldte vindstille, fant vi det riktig å avlyse. 

 

Fjord og Fjell 

Vår faste pinsetur til Uskedal/Rosendal med innlagte fjellturer kunne ikke gjennomføres pga smittesituasjonen. Vi 

hadde derimot satset at Fjord & Fjell turen  til Våge og Tysnessåta 28-30 August kunne gjennomføres. Det gamle, 

restaurerte naustet til Mandelhuset var bestilt til felles middag og sosialt samvær. Dette i tillegg til  lysbildeforedrag - 

historien om Jåttsiglarne fra Tysnes som deltok i Amercas Cup i de sagnsuste J-klasse båtene på 1930 tallet.  

Dessverre måtte også denne helgen avlyses pga usikkerhet rundt smittesituasjonen. 

 



BERGENS SEILFORENING 
 

27 
 

 
 

 

BS medlemsundersøkelse  2020 

Bakgrunnen var at BS opplever stadig synkende deltakelse, noe som bidrar til at foreningen over tid 
kan ende opp som en marina.   Det har vært mye  synsing og lite  fakta om årsaker, preferanser og 
behov og dermed vanskelig å drive utvikling og å gjøre relevante tiltak. I følge NSF kjente de ikke til 
undersøkelser eller studier for å kartlegge årsaker og mulige tiltak. TH Utvalget tok  derfor ansvar og 
la  mye arbeid ned  i å utarbeide Og å gjennomføre en større  medlemsundersøkelse for å kartlegge 
årsaker til lav deltakelse, aktivitet, ønsker og behov, sosialt miljø og tilfredshet på ulike områder. 
Undersøkelsen ble  sendt ut i februar 2020 til alle voksne medlemmer i BS og vi fikk inn hele 270 svar. 
Resultatene har gitt BS og TH utvalget et  faktabasert grunnlag for å utvikle vårt tilbud for å øke 
relevans og deltakelse. TH utvalget har  allerede hatt stor nytte av resultatene da mange av de nye 
tiltakene vi har innført og som har fungert godt,  er forankret i resultatene. (  se tiltak under Trim og 
Treningsseilaser og Stord Rundt)  Restriksjoner har dessverre ikke gjort det mulig  å presentere 
resultatene ifm en Klubbkveld, slik planen var.  Resultatene er derimot  gjennomgått for 
generalforsamlingen og overfor Styre i BS. Vi håper å kunne gå gjennom og diskutere resultatene ifm 
en Klubbkveld så snart det blir mulig.  

 

Utvalgte resultater:  

Medlemmene  er  godt Tilfreds med BS totalt sett ( 78,5 poeng). De aktive seilerne er mest Tilfreds 

(83p) og Knarrseilere (82), mens tilfredshet blant den største gruppen  «TH Rekreasjon»,   ligger noe 

lavere på (77p) og dermed er det her rom for bedring.  

Områder som oppnår høyest tilfredshet er: «BS sitt  Annlegg»  (88,5p),  «Regatta tilbud» (79p) og  

«Temakvelder/ Seilercafe» (78), noe som er betryggende iom at dette er viktge områder for en 

Seilforening.           

Områdene hvor vi finner lavest tilfredshet er:- «BS hjemmeside/info».(60p)  - «Kurs/ opplæring» (66p)  

og – «Tilbud til Turseilere» (68p), så her er det opplagt rom for forbedring. 

 Miljøet  synes generelt sett å være  bra,  men  kan bli bedre på enkelte områder.  Mange er enige  at 

at «det er lett å komme i prat på kaien»,  «i BS pleier man å hverandre», og at  «mitt miljø er ganske 

imøtekommende». Litt Færre  er enig i utsagnene « at det er lett å komme med i en sosial gruppe», 

og  «i BS blir nye tatt godt imot» 

Høy andel eldre medlemmer: 80% er over 50 år og hele 45% er over 60 år. Kun 8% er under 50 år. 

Mange har  seilt regatta tidligere og hele 46% av alle har vært medlem >20 år. Dette forklarer også   

lav deltagelse i T&H regatta .  

Oppfatningen om at båt «bare ligger der» er en myte. Hele 55 % er ute «ute av havna» ukentlig eller 

oftere, Og hele  Hele 71 % er i BS/ser til båten ukentlig i sesongen. Aktivtet, bruk av båt og BS  er 

dermed langt høyere enn antatt. I rekreasjonsøyemed må også dette ses på som aktivitet.  

Viktige årsaker  blant de som ikke seiler regatta  antyder  at:   «det er for mye styr som , måling, 

NorRating, årsavgift, påmelding og deltakeravgift»,   «Serieseilas er mer for de dedikerte 

regattaseilerne»,   «Start/regler virker vanskelig» og at «T&H regatta virker for seriøst». Dette er nok 
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mer oppfatning og ikke nødvendigvis realitet.  Men «perception is reality», og dermed noe vi da må 

forholde oss til. Videre er det kun 25% av disse  som er åpne for å prøve seg i regatta.  

 Mange av de som har seilt endel regatta tidligere år, antyder i tillegg som årsak at «Turklasse uten 

tidtaking er kjedelig»  og at  «Vinden løyer utover kvelden»  og dermed mindre motiverende for 

båter uten spinnaker.  

 

En annen viktig årsak er nok  at 50 % av båtene er  rene Turbåter og dermed ikke spesielt egnet til 

vanlig regatta på kortbane. (tirdagsregatta). Vi må også ha i minne at mange også  deltar i regatta i 

andres båter.   

 

Det som her er fremkommet gir foreningen viktig innsikt og et godt, faktabasert grunnlag for 

utviklingsarbeid fremover, hva som  er bra og hva som bør forbedres. Videre  ser vi ut i fea 

resultatene nå at potensialet for øket deltakelse på våre regattaer er  mindre enn først antatt.     

Fra Manage2sail  -->   Sailrace system  
Etter en pilotperiode  og evaluering i 2019 av NSF anbefalte Mange2Sail, gikk vi i 2020 tilbake til å 

benytte sailrace system som adm. og påmelding system. Dette, da  både vi og mange andre opplevde  

Manage2Sail som  fremmedgjörende og lite tilpasset Tur og Hav miljøet. Vi er nå veldig komfortable 

med vår beslutningen om å gå tilbake til Sailrace systems, da dette fungerer bedre for oss, ikke minst 

pga at alle andre SF på Vestlandet også benytter Sailrace. TH Utvalget og BS er  inneforstått  med at 

NSF krever bruk av Manage2sail ifm nasjonale og internasjonale regattaer, men det vil jo uansett ikke 

berøre T&H.   

Måling av båt og seil 

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 terskelen for å delta i NorRating klasse i og utenfor foreningen.   
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Oversikt - antall deltakelser  de siste år (T&H) 

Selv om vi måtte avlyse Isbjørnen, opplevde vi faktisk klart høyere oppslutning i sum vs i 2019.  Noe 

vi må si oss fornøyd med.  Vi håper at dette kan være tegn på øket interesse og at vi har klart  å snu 

den negative trenden vi har sett de siste årene.  

* regatta avlyst 
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SAK 5: INNKOMNE FORSLAG OG SAKER 

 

Sak 5.1 

Lovkomiteen i BS har utformet nye lover for Bergens Seilforening. Bakgrunnen for dette er at 

ajourføring av lovene ift NIFs lovnorm er tidkrevende og ikke hensiktsmessig tidsbruk all den tid 

foreningen ikke har annet valg enn å følge denne normen. Lovkomiteens forslag er derfor å dele 

foreningens lover i 2. 

- Del 1 som er idrettens standard 

- Del 2 som er Bergens Seilforenings spesielle lover 

Del 1 vil da kunne følge oppdateringene som til enhver tid er godkjent av Idrettstinget, mens del 2 vil 

vedlikeholdes internt i foreningen.  Begge deler ligger vedlagt årsrapporten. 

Foreningens eksisterende lover ligger i dokumentene. 

Vedr. forslag til vedtak om utelatelse av §25(3) så er det ordlyden i den paragrafen lagt til under: 

Ved utmelding tilfaller idrettslagets eiendeler NIF eller formål godkjent av 

Idrettsstyret hvis det er ytet offentlig støtte/spillemidler til disse eiendeler. Ved 

oppløsning eller annet opphør av idrettslaget tilfaller lagets overskytende midler 

etter avvikling et formål godkjent av idrettskretsen. Underretning om at 

idrettslaget skal oppløses, skal sendes til idrettskretsen 14 dager før idrettslaget 

holder sitt ordinære årsmøte for behandling av saken.  

 

Forslag til vedtak: 

 

- Årsmøtet vedtar nye lover for Foreningen overensstemmende med Vedlegg 4 

 

- §25 (3) i NIFs lovnorm tas ikke inn i Foreningens nye lover i sin nåværende form. En 

eventuell innskrivning av paragrafen vil ikke gjøres før NSFs forslag til endring av NIFs 

lovnorm er vedtatt på årets Idrettsting. 
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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 2021 

- Generalforsamlingen 2020 besluttet å heve kontingenten med 50kr til 750kr for 

seniormedlemmer. De andre satsene ble besluttet å holde uendret. 

 

Forslag til vedtak: 

Generalforsamlingens vedtak i 2020 opprettholdes og kontingenten for seniormedlemmer settes til 

750kr. De andre satsene holdes uendret. 
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SAK 8: BUDSJETT 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUDSJETT 2021 
Se vedlegg  
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SAK 9: VALG 
 
Til Bergens Seilforenings Generalforsamling 10/3 2021  
  
Valgkomiteen  har i 2020 bestått av:  Johan Hvide, Gunnar Grevstad, Trine-Lise Holde Isager og 
Karianne Jårvik som vararepresentant.    
 
Valgkomiteen innstiller følgende: 
 

Styreleder   Knut Jørgen Haaland velges for 1 år 

Styrets nestleder  Heidi Hjellestad  velges for 1 år 

Styremedlem   Hallgeir Utne Hatlevik  velges for 2 år 

Styremedlem    Maj-Britt Dahl   velges for 1 år. 

Styremedlem   Frode Rønning  velges for 1 år 

Styremedlem   Per Højgaard Nielsen  velges for 2 år 

Varamedlem    Erik Wickmann  velges for 1 år 

Varamedlem   Anne Linn Strøm-Erichsen velges for 2 år 

 

Til Kontrollkomiteen innstilles: 

Leder    Carl Johan Wickmann velges for 1 år. 

Medlem   Geir B. Myre   velges for 1 år 

Medlem   Thomas S. Falck  velges for 1 år. 

Varamedlem   Ina Garvik   velges for 1 år. 

 

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 10/3 2021  
 

Styret innstiller til  generalforsamlingen i Bergens Seilforening at følgende velges til 

valgkomiteen: 

 

Innstilling er kommer 
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SAK 11: VALG AV REVISOR 
 
Se sak 6 


