
 
 

 

STIFTELSEN  KVALVÅG  SEILSENTER 

 

Stiftelsen Kvalvåg Seilsenter ble stiftet 25/4-1991 av Bergens Seilforening som enestifter.   

Grunnkapital på 100.000 kr. ble tatt av Carl Platous Ellingsens Minnefond(C.P.E.) som 

ble overført fra Bergens Seilforening til Stiftelsen. C.P.E.Minnefond skal ellers brukes til 

vedlikehold av Stiftelsen. 

 

“Stiftelsens ideelle  formål er å fremme seilsporten i Hordaland,særlig gjennom 

vedlikehold og vern  av eiendommen i Kvalvåg i Austevold komune(heretter 

kalt”Kvalvåg Seilsenter”).Kvalvåg Seilsenter skal være en miljøskapende uthavn for 

seilsporten,både for rekreasjon  og for å fremme sportslige aktiviteter,inkludert trenings 

samlinger for unge seilere.Kvalvåg Seilsenter skal også  kunne inngå i forskning rettet 

mot miljøvern,idrett og kystkultur. 

 

Stiftelsen har følgende arbeidsutvalg: Økonomi,Vedlikehold,Vertskap/ Hus, Havn, Sport 

og PR/Medlemsutvalg som hvert ledes av et styremedlem.Styret mener at Stiftelsen’s 

eindom og drift i Kvalvåg i Austevold ikke forurenser eller på annen måte skader det ytre 

miljø.Det avholdes generelt to styremøter i året og hvert år har vi flere dugnader hvor ca 

10 av medlemmene deltar i vedlikeholds arbeid. 

   

 I 2019 ble det ufført forskjellige vedlikeholds arbeid ute og inne.Det viktigst var at vi på 

dugnad fikk kjøpt og innstalert to nye toaletter i hvert av dusjrommene hvor det var god 

plass til disse.Dette var en gave fra et av barnebarna til Leif Lind Pettersen fra 

Guatemala, som i sin tid ga eindommen til BS. Vi har nå tre toaletter i tilbygget til 

huset ,hvor kjøkken inngangen til Pettersen’s huset er, i tilegg til et i uthuset. 

 

Av sportslige aktiviteter kan det nevnes at en brettseiler treningsleier ble arrangert i 

oktober måned med deltagelse av 7 brett fra BS og en fra KNS. Kvalvåg Seilsenter egner 

seg udmerket for treningsleiere,både for store og små båter,brett og joller og vi håper at 

flere grupper kan bruke Seilsenteret til dette,med de fantastiske seilforboldene her 

nede,fra stille vær til store dønninger som kommer inn fra havet.Det er jo ofte man seiler 

internasjonal regattaer på havet i utlandet med like forhold som vi har på Kvalvåg. 

 

Kvalvåg får sine inntekter primært fra utleie til forskjellig grupper, alt fra skoler til 

vennekretser, samt kontigent fra medlemmer og noen få bedriftsmedlemmer.Regnskapet 

går generelt i null men vi trenger mer inntekter til å holde huset istand.Derfor applerer vi 

til mer bruk av Kvalvåg Seilsenter samt flere medlemmer og bedriftsmedlemmer fra 

medlemmer i BS. For et medlem er prisen årlig 150 NOK,familiemedlem 250 NOK og 

bedriftsmedlem 1000 NOK.Vennligst meld deg inn og send en mail til Bente Ellingsen 



Johannessen,mail (bente.johannessen@nansenscientificsociety.no) så vil hun sende deg 

en giro.Vi vil være veldig taknemmelige hvis du kan bli medlem og være med å bidra til 

å vedlikeholde Pettersen’s huset og eindommen.Vi har også en veldig hyggelig 

dugnadsgjeng til å utføre forskjellige vedlikeholdsarbeid, inkluderte gode og  hyggelige 

måltider, og interessante  diskusjoner om alt fra seiling,klima,politikk etc.Du er hjertlig 

velkommen til å delta i dugnadsgjengen vår, meld deg på til Bente,mail over. 

 

Tilslutt takker vi alle som har bidratt til driften av Kvalvåg Seilsenter i 2019, ingen nevnt 

og ingen glemt 

 

Med seilerhilsen fra styret 

Ola M,Johannessen,Bente E.Johannessen,Harald Vange,Terje Ramussen,Alison 

Matheson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


