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Innkalling til a rsmøte for driftsa ret 2022   
Bergens Seilforening  

 

 

PROGRAM 
Sted:   Klubbhuset «Dokken» i Bergens Seilforening, Hjellestadvegen 247 
Tid:   Onsdag 22 03 22  kl 19:00 
 
1.  Ordinær generalforsamling 
2. Sosialt samvær 

 

Styret i Bergens Seilforening 
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    Dagsorden a rsmøte 22. mars 2023  
 

1. Godkjenne de stemmeberettigede.       
2. Velge dirigent.                                            
3. Velge protokollfører.                                 
4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen og 2 i tellekorps.  
5. Godkjenne innkallingen. 
6. Godkjenne saklisten. 
7. Godkjenne forretningsorden. 
8. Foreningens årsberetning og forslag til handlingsplan 2023-2028.      
9. Behandle foreningens regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning.

     
10. Behandle forslag og saker.    
11. Forslag på å øke medlemsavgift med 5 % - alle  kontingentgrupper. Styret får fullmakt til å fastsette treningsavgifter 

/ startavgifter.     
12. Vedta foreningens budsjett.    
13. Behandle foreningens organisasjonsplan.  
14. Foreta følgende valg:     

a) Styre med leder og nestleder, 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. 

 b) Kontrollutvalg med leder og to medlemmer og ett varamedlem. 

 c)  Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd Foreningen har representasjonsrett eller  gi styret 
fullmakt til å oppnevne representantene. 

 d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem. 

 e) Øvrige valg i henhold til Foreningens organisasjonsplan, kontrollutvalg. 

15.  Valg av revisor til å revidere foreningens regnskap.  

 16. Eventuelt 

    

                               

 

                                        ………………………………………………       
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SAKSLISTE 
 

 
1. Godkjenne de stemmeberettigede.    

 
 

2. Velge dirigent. 
 

 
 

3. Velge protokollfører. 

 

4.   Velge to medlemmer til å underskrive protokollen og 2 i tellekorps.  
 
 

5.  Godkjenn innkallingen. 
 
 

6.   Godkjenne sakslisten. 
 

 

7. Godkjenne forretningsorden.  
  

 

       8.   Foreningens årsberetning og forslag til handlingsplan 2023-2028 

 

Årsberetning 2022 

 

Æresmedlemmer i Bergens Seilforening  
 

2006 Marit Schjøtt, Ove Lind, Leif Holst 

2013  Mange Sandtorv 

2020 Trond Wickmann 
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Styrets sammensetning 2022 

Leder   Knut Jørgen Haaland   

Nestleder  Dorthe Hovland  

Styremedlem  Hallgeir Utne Hatlevik   

Styremedlem   Anne-Linn Strøm Erichsen    

Styremedlem   Per Højgaard Nielsen  

Styremedlem    Kenneth Aase  

Varamedlem  Albertine Lind  

Varamedlem  Leif Terje Fonnes   

 

Ansatte Daglig leder: Kjell Ove Bruaas.  

  ------------------- 

Revisor    RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen AS avd. Bergen 

  

Arbeidsutvalg under styret, medlemmer valgt av styret  

Sportsutvalg            Leder : Carl Olav Wickmann 
Medlemmer: Bjarte Sjursen (Optimist), Eirik Rosenberg   (Tur og hav), Kjell-Ove (Drift), 

Karianne  Jårvik (Waszp), Henrik W. Larsen (Brett ), Lars Jårvik (Knarr), Georg Nygaard 

(trenerkontakt) 

Skur og havn  Leder : Hallgeir Utne Hatlevik 

Medlemmer :  Espen Sandøy , Anne Dørum og  Kjell Ove Bruås   

Eiendomsutvalg   Leder: Trond Wickmann  

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

Per Højgaard Nielsen, Fra Styret -  Knut Jørgen Haaland  

Tur og Hav     Leder: Eirik Rosenberg     

Medlemmer: Fridtjof Bergmann, Anne Linn Strøm  Erichsen og Kim Kristoffersen. 

Barn og Ungdom Leder : Georg Nygaard, Albertine Lind, Kristian Bjørgo og Bjarte Sjursen. 

 IT Utvalg   Leder Terje Fonnes  
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Medlemmer :  Kenneth Aase og Eirik Rosenberg  

Strategiutvalg   Dorthe Hovland  - leder. 

Ordensråd  Bente Lind  

Lovutvalg  Opprettet av GF.   Medlemmer utnevnes av styret. 

Georg von Erpecom jr og  Ove Lind. 

Jamfør lov norm NIF  og oppnevnt av GF. 

Kontrollkomite Carl Johan Wickmann - leder, Geir B. Myre, Thomas Falch, Ina Garvik  

Valgkomite  Frode Rønning - leder , Heidi Hjellestad – medlem, Stine Bergmann – medlem, Martin Hope 

– varamedlem. 

  

Foreningens representasjon i andre organer  

Vestland seilkrets Leder  Harald Thomsen   

NSF Arrangør og Dommerutvalg  Bergens Seilforenings til enhver tid godkjente dommere og                           

arrangører kan finnes på NSFs hjemmeside. Den enkelte er selv ansvarlig for 

å holde sertifiseringen ajour via Min Idrett. 

Leder NSF arrangørutvalg  Henrik Wigers Larsen  

Shetland Race    Espen Sandøy / Fritjof Bergmann                                               

 

Foreningsåret 2022 : 

 

Årsmelding  fra styret : 

Styret har i 2022 gjennomført 9 styremøter.  Det er godt arbeidsmiljø i styret. 

 Styrets arbeid har som vanlig vært fokusert på sikker og økonomisk forsvarlig drift som kommer alle  

medlemmer til gode. Av store prosjekt har havneutvidelse hatt spesiell fokus. 

Daglig leder Kjell Ove Bruaas og medarbeidere har bidratt med stor egeninnsats av ulik art ifb med ulike prosjekter 

som har medført store besparelser og at vi dermed har unngått å måtte kjøpe disse tjenestene eksternt.  

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 har 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.  

Investeringer   
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I 2022 har vi fortsatt arbeidende med de nye kaiene og parkeringsområder i  samsvar med vedtatt masterplan .  

Dette regner vi med vil være fullført i første kvartal 2023.  

Økonomi 

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

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

buffer for ikke å måtte bruke av kassekreditten.  

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 vedlikeholdt anlegg. Da er vi nødt å legge 

listen i budsjettene våre deretter. 

Vårt regnskapsbyrå ECIT fremlegger rapporter med ajourført resultatregnskap og balanseregnskap i forkant av hvert 

styremøte.  Økonomi er fast sak på hvert styremøte. Vi har i en prøveperiode benyttet oss av rapportering systemet  

One Step. Dette gir styremedlemmene tilgang til regnskapet til enhver tid.  

 Årsfest – 150 års jubileum 

Lørdag 20 08 22 ble det avholdt en flott jubileumsfest i Bergens Seilforening – foreningen sin 150 års dag. 

Det ble bestemt at markeringen skulle holdes i Bergens Seilforening. Dette for at hele bredden av medlemmer, unge 

og eldre skulle få anledning å være med. Det ble seilt jubileumsregatta på dagen med mange deltakere, og diverse 

aktiviteter for barn og unge på dagtid. Det ble satt opp stort telt på kaien og all catering ble håndtert av innleide 

firma. Mange gjorde en utrolig flott innsats for at vi kunne gjennomføre dette flotte arrangementet – ingen nevn 

ingen glemt. Vel blåst, og igjen takk for hjelpen til dere alle .  

 Antall medlemmer i Bergens Seilforening pr 31 12 22  er 820.      

Knut Jørgen Haaland 

Styreleder BS 

  

Årsmelding fra daglig leder 

Status Havn:  

Gjennom året som har gått har havnen gjennomgått en større utvidelse som har medført at foreningen har økt 

antall båtplasser med 40 plasser. Fordelingen av de nye plassene er i gang i disse dager. 

 Det er også verd å nevne at antall meter fast kai er utvidet med 29 meter, da som forlengelse av kai ved hoved 

kranen. Ellers er det foretatt årlig kontroll av fester til bunns og innfestninger i de flytende kai elementer.   

 

Status Anlegg: 
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I året som har gått har vi endelig fått klargjort øvre parkeringsplass, gjenstående arbeider er oppmerking av 

parkeringsplasser, lage kant mur mot innkjøring til naboer, gjerde mot vei samt ny vegbom og opprette grønt 

arealer. Videre har vi også fått større kai areal til rådighet som medfører bedre forhold ved båtopptak og slipping. 

Innimellom har vi også fått på plass en god del kantstein og det arbeidet vil også fortsette i inneværende år. 

 

 

HMS:  

Foreningen har høyt søkelys på sikkerhet på anlegget og vi har heldigvis unngått alvorlige ulykker/hendelser. Også i 

år har det blitt tilført fra våre medlemmer diverse trøer og stiger som nok har sett sine beste dager og blitt tatt med 

i beste hensikt. Men, har man tatt de vekk fra hjemmet etter påtrykk fra sin samboer er det nok bedre å levere de 

direkte til gjenvinning i istedenfor at man tror at de skal få et nytt liv i foreningen. 

Vernerunder gås jevnlig (3) ganger gjennom vinteren, da med spesiell fokus på skuret og (2) ganger i sommer 

halvåret. 

Kjell Ove Bruaas 

Daglig leder  BS                                   

                                          …………………………………………….. 

Årsmelding fra Havneutvalg 

Havneutvalget har i 2022 bestått av Hallgeir Utne Hatlevik (havnesjef/styremedlem), Espen Sandøy og Anne G. 

Dørum. 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. 

Havneutvalget har hatt 3 møter/befaring i 2022. 

 Havneutvalget har gitt følgende anbefaling vedr utvidelse av havnen 2022-2023: 

- Aktive regattabåter samles så langt det er praktisk mulig på kai B. De største båtene legges på utsiden med 

baug mot vest. 

- Båter som allerede har plass i havnen skal forsøksvis bli liggende på allerede tildelte plasser. 

-  Se for øvrig Havnereglement pkt 5:» Tildeling av plass i havnen blir gjort slik som det til enhver tid er mest 

hensiktsmessig, for å kunne utnytte havnen best mulig.»  

- Daglig leder er ansvarlig for tildeling av plass. 

- Daglig leder innhenter opplysninger om båttype, størrelse b/l på båter som er meldt inn på venteliste for 

fast plass. 

Videre har havneutvalget bl. a behandlet følgende saker: 

- Oppstart av siste del av generalplan – havneutvidelse. 

- Innspill strategidokument for Skur- og havneutvalg. 

Løpende skur og havnerelaterte saker er blitt løpende drøftet med daglig leder. 

Hallgeir Utne Hatlevik  
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Leder Havneutvalget 

 

 

Årsmelding fra Eiendomsutvalget  

 

Eiendomsutvalget har gjennomført 2 møter i perioden.  

Øvre parkeringsplass er planert og tatt i bruk. Det er avventet midler for ferdigstillelse med inngjerding og 

oppmerking av parkering. Her gjenstår fortsatt noen planer med hensyn til inndeling og materialvalg som vi ønsker 

å få på plass før sesongstart. 

Kaifront ved C kaien er ferdigstilt.  

Flytebrygge utvidelse er utarbeidet i tråd med reguleringsplan, bryggene er nå på plass og klar for nye båter i 

havnen til sesongstart.    

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

Det arbeides med en plan for «hytten» ved parkeringsplassen, denne står nå tom og er et utsatt objekt for 

uvedkommende. EU vil gi en anbefaling til styret om videre behandling av denne. 

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

Wickmann (leder). 

Trond Wickmann 

Leder Eiendomsutvalget   

    ……………………………………………………… 

Årsmelding fra Knarr Vest 2022 

Årsmøter 

Årsmøte for Knarr Vest og Norsk Knarrklubb ble holdt i klubblokale til Bergens Seilforening. Oppsluttingen var 

brukbar i alt var det 9 stemmeberettiget som deltok. Det ble samkjørt med Oslo med hensyn til avstemning av 

diverse endringer i Knarr- klasseregler samt valg av representanter til de ulike styrene. Det vises ellers til protokoller 

fra årsmøtene for detaljert informasjon. 

 

Regattaseiling 

Etter 2 år med redusert mulighet for regattaseiling ble det en aktiv og flott sesong i år. Terminfestede regattaer som 

Serieseilas, Norgesmesterskap, Kretsmesterskap og Klubbmesterskap ble avholdt av Bergens Seilforening og alt på 

et høyt nivå regattateknisk. Spesielt fremheves gjennomføring av Norgesmesterskapet som gikk under svært 

krevende forhold. 2 båter brakk mastene og en båt gikk på grunn. Slikt er ikke dagligdags på regattabanen, men 

regattaledelsen håndterte det på en imponerende måte. 
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Vår- og Høstregattaen samt September Cup har i senere tid vært tatt ut fra programmet for Serieseilasene. Dette 

fungerer meget bra, det blir da færre helgeseilaser.  

Kretsmesterskapet ble avviklet over 2 dager med i alt 6 seilaser. Oppsatt regattasjef for dette mesterskapet meldte 

tidlig avbud, tiltros for dette ble det vanskelig å finne en erstatter. Lars Jårvik tok jobben og fikk gjennomført et godt 

mesterskap under flotte forhold på Raunefjorden. 

Hjellestad Seilforening inviterte oss på Høstregatta, en ikke terminfestet regatta for oss. Forholdene fra morgenen 

av var ikke gode med hensyn til seiling, det var helt vindstille, men sol og varmt. Det ble mye venting på land, men 

til slutt kom det litt vind og det ble gjennomført en fin seilas på Raunefjorden sammen med Express-klassen. 

Årets siste regatta var Klubbmesterskapet. Det ble en perfekt avslutning på sesongen, topp forhold på Raunefjorden 

og 3 flotte seilaser. Og etter seilingen en god fest i klubblokalet. 

 

Planlegging av IKC 

Planleggingen av IKC 2023 startet så smått i København under årets IKC. Det var mye å lære av danskene, de 

gjennomførte et perfekt mesterskap. Deres arbeid med å få båtene til å bli så like som mulig var imponerende og 

noe vi må etterstrebe også. Vi fikk også diskutert muligheten for å låne båter fra Østlandet og det ble inngått avtale 

om å låne 2 båter mot at vi henter dem og raskt får dem kjørt tilbake igjen. 

Johan Hvide stod for planlegningen av de 2 mesterskapene våre som koronaepidemien satte en stopper for. Det var 

planen at han skulle gjøre dette for 2023, men meldte at han ikke kunne det pga en rekke uheldige omstendigheter. 

Det ble derfor nødvendig å gå en runde for å finne en erstatter, og Audun Haldorsen som har vært aktiv i klubben i 

mange år både som båteier og mannskap hos flere top-seilere i Norge, sa ja til å ta denne oppgaven.  

Komiteen som var satt sammen for å ta de avlyste IKC ble gjenforent igjen, og det ble avholdt 2 planleggingsmøter 

før jul.  

Flåtestatus 

En opptelling viser at vi har per i dag brukbart mange og gode båter i Bergen, men vi er på kritisk linje i forhold til 

det som trengs til et IKC. 

Flåten har 15stk glassfiber Knarrer med aluminiumsmaster og alle er i god stand. Det blir også 2 trebåter med 

aluminiumsmaster til neste års IKC, NOR95 og NOR96. For å sikre flåtens fremtid oppfordrer vi alle til å utbedre feil 

og mangler. Selv om man deltar lite på regattabanen selv, så vil man ha større glede av å bruke en båt som er godt 

utstyrt. 

Totalt har vi nå 32 båter i vår krets. 

 

Tur seiling 

Sommeren 2022 var kald og våt, i hvert fall frem til august. Noen fikk nok seilt en tur eller to, men det var ikke en 

typisk sommer for turseiling. Men NOR29 med skipper Finn Totland ble observert på tur rundt Lysøen i år også, 

tradisjoner skal holdes ved like. NOR142 med skipper Lars Jårvik fikk seilt 4 turer med barnebarn, de er fra ett til sju 

år, rett nok ikke med alle på en gang. Men de blir tatt med så ofte som mulig, en må starte tidlig for å bli en god 

seiler. Turseiling er sosialt, avslappende og gir oss alle store naturopplevelser, anbefaler dette på det sterkeste. 
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Årets vinnere: 

Serie vår:    Johan Hvide 

Vårregatta:   Johan Hvide 

Norgesmester:   Johan Hvide 

Serie høst:   Lars Jårvik  

Høstregatta Hjellestad:  Lars Jårvik  

Høstregatta:   Lars Jårvik  

Kretsmesterskap:  Carl Fredrik Joys  

September Cup:  Geir Myre 

Serie samlet:   Lars Jårvik  

Klubbmesterskap:  Lars Jårvik   

Ranking total:    Lars Jårvik  

Bronseknarr:    Geir Myre 

Mest deltakende:   Tor Helge Valen 

Beste norske IKC:   Geir Myre 

 

 

Uttatt til IKC i Bergen 2023: 

Geir Myre 

Carl Fredrik Joys 

Johan Hvide 

Lars Jårvik  

Tor Helge Valen  

 

 

 



11 
 

Årsmelding fra Sportsutvalget 

Årsmelding fra Jollegruppen i Bergens Seilforening 2022 

Jollegruppen 
 

Deltakere og trenere 
Bergens Seilforening har i 2022 satset på Optimistjolle, Laser og brett for rekruttering til seilsporten med læring for 

barn og unge. Totalt har 22 barn deltatt på selve seilkurset, hvor treningene har pågått på Mynteviken hver onsdag 

og lørdag gjennom sesongen. I optimist gruppen er har det totalt vært 13 påmeldte. Det har vært fordelt  med 3 stk 

i U15 , 3 stk i U12 , 2 stk i U10 dette er alle utøvere som har vært med flere år. I tillegg har det vært en gruppe 

bestående av 5 nye rekrutter. Brettgruppen har hatt 5 påmeldte til gruppen, mens det i ILCA gruppen har vært 4 

påmeldte. Normalt har det vært to ILCA seilere på de ordinære treningene. 

Trenere i sesongen har vært Tilla Skjold Hansen, Celie Børresen, Albertine Ling og Nils Henrik Lind. Leder og 

organisator for gruppen har vært Georg Nygård. Sesongen har for alle utøverne bestått av trening på vannet to 

dager i uken i perioden fra påske til sommerferien starter, og fra skolestart i august til høstferien.  I vinterperioden 

21/22 var det felles trening for BS utøverne på torsdagene i gymsalen på Søråshøgda Skole. For vintersesongen 

22/23 er det fellestrening for alle seilerne i Vestland seilkrets to dager i uken som består av både øvelser i 

gymsal/klubbhus og i svømmebasseng. Dette er koordinert og finansiert av kretsen, men gjennomføres av Åsane 

seilforening. Bergens seilforening bidrar til vintertreningen med deler av trenerinnsatsen. 

 

 

Et stort høydepunkt for aktivitet og deltakelse i foreningen er Sommerseilskolen som ble avholdt helt i starten av 

skoleferien. Her var hele 40 barn med på lek, vanntilvenning, seiling og vannsport. 

Konkurranser 
Blant optimistene har det vært jevnlig vært en gruppe på 2-5 utøvere som har deltatt i Norgescup og 

norgesmesterskap. Det har også vært en deltager til Nordisk mesterskap i Finland. Det har vært tre ILCA seilere som 

har deltatt jevnlig i Norgescup serien, til NM var det en deltager. En deltager har også deltatt på Kieler Woche som 

er en stor og tradisjonell Regatta som gjennomføres i Tyskland i juni. På de lokale regattaene i Vestlandscupen (4 

stk.) har det vært en gruppe på 3-6 seilere som har deltatt. Brettgruppen har ikke deltatt i regattaer. 

Jolle gruppen har gjennomført fem lokale arrangementer i 2022. I mars ble det arrangert treningssamling for 

Optimist og ILCA hvor det var 26 påmeldte. I april ble det arrangert regatta Vestlandscup 1 for jolleklassene med til 
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sammen 15 deltagere i Optimist og ILCA. I Mai ble det arrangert nybegynnerkurs over 2 uker med 22 påmeldte. I 

juni ble det arrangert sommerseilskole med 40 påmeldte. I desember ble det arrangert juletreseilas for optimistene 

hvor det var 15 deltagere. 

Sesongen i jollegruppen ble avrundet på vannet med Juletreseilasen med sine 15 påmeldte. For optimist og 

brettseilerne betyr heldigvis ikke at seilsesongen ser slutt helt stopp i aktivitetstilbudet, men de ivrige møtes til 

variert fysisk aktivitet både tirsdager og torsdager sammen med de andre yngre jolleseilerne i kretsen. 
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Sportslige resultater på BS sine arrangementer i 2022  
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Vandrepokal BS – årets seiler ble ikke utdelt på GF 2022 

Mvh 

Carl Olav Wickmann  

Tildeling av reisestøtte BU  i 2022     
Reisestøtte 

I forkant av budsjett for 2022 var det ikke kommet innspill fra B/U gruppen som gjelder reisestøtte for sesongen 22, 

dette grunnet stor usikkerhet om det ville bli noe aktivitet grunnet korona. Imidlertid viste det seg at utover i 

sesongen at det åpnet seg opp, slik at noe reiseaktivitet ble gjennomført. Med bakgrunn i søknad fra seilerne fant 

da styret rom for å kunne tildele følgende: 

Albertine Lind:  kr. 7.900.- 

G. Glattetre:      kr. 3.600.- 

B. Sjursen :         kr. 3.050.- 

G. Ohme :           kr. 3.050.- 

Styret oppfordrer B/U gruppen å komme med innspill til aktivitet for sesongen 2023. 

Kjell Ove Bruaas – Daglig Leder 
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Årsmelding fra TUR & HAV 2022 

 
Etter noen sesonger med ulike begrensninger av mange typer åpnet sesongen 2022 for retur til 
standard prosedyre. I Seilforeningens regi ble det arrangert serieseilaser og helgeregattaer for de som 
ville måle krefter på fjorden, mens vi dessverre ikke kom i mål med ambisjonene om gode og attraktive 

tilbud i turkategorien. Men vi jobber med saken! 
 

 
SEILGLEDE 

Mens de fleste av oss må ta et skippertak i 
forbindelse med jubileer eller andre store 
arrangementer har Terje og Knut pusset taktfast 

i 18 år for å sikre at Bergens Seilforening til 
enhver tid har landets fineste båt i flåten - SY 
Ambition. I 2022 fikk også NRK nyss om 
smykket på Hjellestad, hvilket resulterte i at 
Terje, Knut, Bergens Seilforening og Korsfjord- 
trimmen ble riksdekkende kringkastet som 

vertskap i Norge Rundt. Sjekk ut sendingen den 

9. september 2022 - Seilglede, hvis du ikke har fått 
den med deg enda! 

 

To gamle damer på Korsfjorden. Foto: NRK 

 
 

FESTSEILAS 

I forbindelse med Seilforeningens 150 års jubileum 
arrangerte festkomitéen regatta for alle. Med MY Faun 

som startbåt og startlinje på tvers av Mynteviken ble 
båtene i Tur og Hav sendt på en runde i skikkelig 
bergensvær med flere årstider rundt Lerøyosen. En 
stor takk til alle, og spesielt til dere som ikke seiler så 
mye regatta til vanlig i åpen klasse, for en super dag på 
fjorden! 

 

INTERNASJONALT (Utenfor Marsteinen…) White 
Shadow med mannskap tok sølv i EM ORCi som ble 
arrangert på Hankø. Laget tapte førsteplassen med 
minst mulig margin og det ryktes at de snuser på VM 

i Kiel 2023 for å revansjere tapet. I forkant av EM 
deltok laget i Marstrand Big Boat Race hvor de som 
første båt i historien vant trofeet for fjerde gang. Av 
mannskapet  ombord  er  Torkjel  Valland, Eirik 
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Rosenberg, Martin Hope og Stein-Åge 
Blakstad medlemmer av Bergens 
Seilforening. 

 
Stein-Åge Blakstad er i tillegg tatt ut på 
det nasjonale laget som skal 
representere Norge i nasjonsligaen for 
seiling, Gold Cup, i Bahrain i 2023! 

 

White Shadow på Hankø. Foto: Trond Teigen 

 

Stjernebris med Ola M. Johannessen jr. i 
spissen tok også båten rundt kysten for å 
delta i klassemesterskap for X-35 i 

Åsgårdstrand. Under varierende forhold 
hanket laget inn en 3. plass totalt i sin 
internasjonale debut! Hele mannskapet er 
medlemmer av BS: Ola M. Johannessen 
jr., Mathias Johannessen, Aleksander 
Namtvedt Haaland, Lars Henrik 

Hjellestad, Marius Emil Moss, Patrick 
Skevik Field, Mikael Persson og Nils-
Henrik Lind. 

 

 

Stjernebris i Åsgårdstrand. Foto: ÅSS 
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Litt mer kortreist, men vel så viktig sørget Karen 
Drange (Os Seilforening) og Jan Vidar 

Nordstrand for at ikke NM i Shorthanded, som 
gikk av stabelen i Stavanger, forløp uten 
deltakelse fra Bergens Seilforening. Med en litt 
uheldig start på mesterskapet seilte duoen seg 
opp og avsluttet siste seilas som fjerde båt i mål 
på korrigert tid - som gav dem en 11. plass 

totalt. Jan Vidar dro også sammenlagtseieren i 
Vestland Cup 2022 i land. Bra jobbet! 
Og sist men ikke minst Shetland Race - hvor 
Bergens Seilforening stilte med syv båter i 
kampen over Nordsjøen. Winocean og Carl Olav 
Wickmann med mannskap stod for den beste 

prestasjonen blant BS-båtene med en 2. plass i 
regattaens største klasse. 

 

Shetlandsgjengen klar til avreise i Vågen. Foto: SRC 

 
 

LANGTURAVDELINGEN 

Det er ikke bare på Raunen og Korsfjorden 
båter fra Bergens Seilforening giør farvannet 
utrygt. To båter i foreningen har søkt om ekstra 
lang permisjon fra båsene sine på C og D kaien i 

et forsøk på å komme jorden rundt. 

 
Nina og Eirik i SY Emelin, en Malö 42, forlot 
Kvitturspollen i juni 2020 og har nå kommet seg 
til Malaysia! Følg eventyret på @sailingemelin / 
sailingemelin.blogspot.com - og ja, det blir 

klubbkveld med slideshow når de kommer 
tilbake. 

 

Stille før stormen… Foto: SY Emelin 

Rolf Størkson i sin Malö 37 Classic - SV Kristine 

- har på nytt lagt ut på langtur. Rolf har seilt mange 
nautiske før, men kjente suget etter flere og satte 
kursen sydover i sommer. Han ble raskt angrepet av 
spekkhoggere, men har fått fikset båten og cruiser 
videre. 

 

Roret etter spekkhoggerangrep. Foto: E. K. Størkson 

 
 

Det er ikke bare i egen båt medlemmer fra 
Bergens Seilforening kommer seg rundt. 

 

Dorthe underveis. Foto: Clipper Offshore Race 

 

Dorthe Hovland seilte sin andre etappe i en av 
verdens tøffeste havseilaser, Clipper Offshore 
Race, fra Filippinene til Seattle, mens Nikolas 
Aasheim og Ingrid Blom tok en mer rolig 
tilnærming over Atlanteren som mannskap i 

2022-utgaven av ARC. 



23 
 

 

Er du litt usikker på hva som mest sannsynlig skal skje på fjorden på tirsdagen? 

Regattasjefen holder rormannsmøte kl. 17.00 før hver serieseilas 

Er det sant at dere serverer kaffe og vafler i klubbhuset etter målgang? 

Selvfølgelig! Og kommende sesong lover vi å spare til de som kommer sist også, eller hva Dag? 

Hvordan kommer jeg i gang med påmelding, seil og seilingsbestemmelser? 

Ta kontakt med Fridtjov (909 72 899) eller Eirik (922 37 621). De viser deg veien videre! 

Jeg har ikke målebrev? Hva gjør jeg da? 

Vi er så heldige at vi har to målere i foreningen som hjelper deg. Ta kontakt med Trond (924 47 383) eller 

Magne (934 67 235) 

Er det mulig å være med i regattabåten for å se på - og kanskje lære litt? 

Det er alltid plass ombord i Blia på tirsdagene. Hør med Kjell-Ove, Ta med kaffekopp og godt humør! 

 

Nordship 28 - Karma 
et naturlig   i golf tenkte Dag at  Med lavt 

neste steg. Med sitt første båtkjøp, en Nordship 28, har Dag vist 

at ingenting er umulig. Uten særlig erfaring utover bryggepreik 

har han seilt både langturer i Sunnhordland, deltatt i en rekke 
satt en uoffisiell  med Karma i sin første  og 

rekord i DNF (Did Not Finish) fordi makstiden har gått ut. Men 

humøret er alltid godt - og som Dag helt riktig sier: det viktigste er 

ikke å vinne, men å komme til mål i tide. Vi ønsker deg lykke 

til i 2023! 

SERIESEILASENE 
Serieseilasene annenhver tirsdag fra begyn- 

nelsen av mai er av mange omtalt som limet i 
foreningen. Det ble i 2022 gjennomført åtte 
seilaser på Raunefjorden. Små justeringer i 
seilingsbestemmelsene ble introdusert, men 
ingen avskrekkende endringer for verken nye 
eller gamle seilere. Informasjonsmøte i forkant av 

sesongstart samlet medlemmer og deltakere fra 
alle nivåer og klasser - og satte en fin ramme for 
tirsdagene som ventet. Regattakomitéen er i 
hvertfall ikke kjent med at det ble levert skriftlige 
protester i løpet av sesongen. 

 
29 båter var påmeldt og startet med målebrev 
og kun to uten. Det var i snitt 19 startende båter 
på de åtte regattaene. 65% av båtene deltok i 
fire eller flere av seilasene. 

 
ÅRETS NYKOMMER! 

KLASSE PLASS POENG BÅT 

NorRating m/spin 1 6 Stjernebris 

 2 22 Trass 

 3 23 Paprika 

 4 29 Winocean 

NorRating u/spin 1 12 Ambition 

NorRating DH 1 22 Morgensol 

 2 24 Tigergutt 

 3 28 Anima 

TurGlede 1 10 Hild 
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Foto: Bergens Seilforening, Trond Teigen 

 

 
 
 
 
 

 
ISBJØRNEN 

Deltakere: 16 båter (10 fra BS) 

Regattasjef: Martin Bjelland 

 

White Shadow stakk av med seieren i klassen FOR 

NorRating over 1.000. 

 
 
 
 
 

 
STORD RUND 

Deltakere: 11 båter (8 fra BS) 

Regattasjefer: Kjell Henanger, John 

Bjordal, Andreas Iversen 

 
FS 2 og Stjernebris tok seieren overall i 

henholdsvis Doublehanded og NorRating. 

 
 
 
 
 

 
BERGEN SINGLEHANDED 

 
Deltakere: 24 båter (15 fra BS) 

Regattasjef: Per Højgaard Nielsen 

 
Jan Vidar Nordstrand tok 2. plass i NorRating 

under 1.000. Carl Olav Wickmann vant i 

NorRating over 1.001. Henrik Wigers Larsen vant 

i NorRating uten spinnaker. 

 
 
 
 
 

 
KLUBBMESTERSKAP 

 
Deltakere: 18 båter 

Regattasjef: Georg Nygaard 

 
 

Fox, Stjernebris og Ambition klubbmestere i hver sin 

klasse. Grattis! 
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KORSFJORDTRIMMEN 

Tirsdagene vi ikke seiler på Raunefjorden i 
Serieseilasene har 15 båter fra Bergens 
Seilforening deltatt på en eller flere seilaser i 
Korsfjordtrimmen. Seilforeningens båter konkur- 
rerer primært i den største klassen og takket 
være god innsats på fjorden blant BS-seilerne i 

2022 ser resultatlisten ut som resultatlistene i et 
internasjonalt skirenn hvor Norge deltar. 
Bergens Seilforening på første, fjerde, femte, 
sjette, syvende også videre. Nytt av fjoråret var 
at foreningene byttet på å arrangere Korsfjord- 
trimmen, som tidligere har vært i regi av Milde 

Båtlag. Det medførte at selv gamle Blia kom til 
sin rett igjen og på ny stolt heiste flaggstandarer 
i umiddelbar nærhet til holmen oppkalt etter 
henne ved Korsneset. 

SEILKRO 

I tråd med Seilforeningens slagord Vi er i vinden 

- hele tiden har vi i Tur & Hav ambisjoner om å 
holde miljøet blant medlemmene og i kretsen i gang 
hele året. I mørketiden fra oktober til mars er målet 
å tilby månedlige samlinger hvor vi tar for oss ulike 
temaer. Det siste halvåret har vi vært innom Clipper 
Race, fantastiske reisetips på norskekysten og hatt 
besøk av Kystverket som gav en innføring i om-
merkingen av hele kysten og ledene som alle har 
interesse av. Husk å følge med på hjemmesiden selv 
om  båten står trygt i skuret eller presenningen er 
dekket av snø - det skjer ting i Seilforeningen hele 
året! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Har du tips til temaer du ønsker å høre mer om eller presentere selv? 

 
Ta kontakt med Fridtjov! 
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I BAKSPEILET 

Grafen under viser at oppslutningen rundt arrangementene våre falt fra høyere nivåer på begynnelsen 
av 2010-tallet før deltagelsen etablerte seg på mer stabile nivåer. 
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Isbjørnen Serieseilas Stord Rundt Bergen Singlehanded Klubbmesterskap 

 

 

Til tross for vedvarende oppslutning både inn i 
2020 og covid-19 samt 2021 for enkelte 

arrangementer, ser vi betydelig fall i deltagelse 
på regattaer som er åpne for andre 
Seilforeninger. Båter i Bergens Seilforening 
stiller fremdeles omtrent i samme antall på egne 
arrangementer. Utvalget vil i sitt videre arbeid 
med åpne arrangementer forsøke å revitalisere 

disse gjennom bedre planlegging, markeds- 
føring og stor vekt på det sosiale aspektet for 
legge en ramme rundt arrangementene som vil 
gjøre dem attraktive for flere - uansett forening. 

REGATTASJEFER & ARRANGØRER 

Det ligger for de aller fleste av dem som har 

kommet helt hit i dette dokumentet at de helst 
vil seile - fremfor å arrangere. Men sannheten er 
at noen må arrangere hvis vi fortsatt ønsker å 
konkurrere på fjorden. Bergens Seilforening og 
Tur & Hav både har og er bortskjemt med at vi i 
mange år har hatt en gruppe medlemmer som 

har stått for disse oppgavene. Men ingenting 
varer evig - og denne gruppen er allerede blitt 
mindre. 

Et viktig fokus fremover blir å rekruttere og 
sertifisere nye medlemmer som kan bidra til 
gjennomføring av storbåtarrangementer. Er 
du en av dem? 

 

 

 

 

 

Ta kontakt med Henrik (415 00 288) for 
mer informasjon om kurs og sertifisering. 

 

Vilje og lyst er viktigere enn 
forkunnskaper! 
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INTO THE FUTURE 
Tur & Hav favner om den største og mest 

diversifiserte delen av medlemsmassen i 
Seilforeningen. I det videre arbeidet søker 
utvalget å ha stort fokus på det sosiale aspektet 
knyttet til seiling. Vi tror dette vil bidra til økt 
entusiasme og påfølgende aktivitet. Om 
arrangementene er tilrettelagt for tur eller 

konkurranse vil de samme kriteriene bli lagt til 
grunn: 

- Sosial profil 

- Tilgang på grunnleggende informasjon og 
påmelding langt i forveien slik at det er lett å 
planlegge og få med andre 

- God kommunikasjon 

- Kvalitet i gjennomføring og oppfølging 

- Trygghet både på fjorden og i havn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
Bergens Seilforening, januar 2023 

 
 
 

Eirik Rosenberg Fridtjov Bergmann Anne Linn Strøm-Erichsen Kim Kristoffersen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En stor takk fra Tur & Hav-utvalget til alle regattasjefer, båtfører Bjørn Hjellestad i Blia, 

regelverkets advokat Henrik Wigers Larsen og ikke minst Kjell-Ove. 
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UTDRAG FRA ÅRETS REGATTARESULTATER 
 
 
 

Isbjørnen Plass Båt Skipper 

NorRating m/spinnaker < 0,999 6 Fri Arne Kjell Nilsen 

NorRating m/spinnaker > 1,000 1 White Shadow Eirik Rosenberg 

 
2 Stjernebris Ola M. Johannessen jr. 

 
4 Sheep Dip Kjetil Knudsen 

 
5 Serenity Fridtjov Bergmann 

 
6 Amaryllis Inge André Utåker 

 
7 XFram Willy Berg Larsen 

 

Stord Rundt Plass Båt Skipper 

NorRating Doublehanded m/spinnaker 1 FS 2 Jan Vidar Nordstrand 

 
3 Vilja Pål Rasmus Njølstad 

 
5 Fri Arne Kjell Nilsen 

 
6 Enigheten Knut Jørgen Haaland 

NorRating m/spinnaker 1 Stjernebris Ola M. Johannessen jr. 

 
2 Kilroy Øyvind Litlere 

 
3 Sheep Dip Kjetil Knudsen 

 
4 Paprika 2 Kenneth O. Aase 

 
6 Krabbelure Henrik Wigers Larsen 

 

Bergen Singlehanded Plass Båt Skipper 

NorRating m/spinnaker < 1,000 2 FS 2 Jan Vidar Nordstrand 

NorRating m/spinnaker > 1,001 1 Winocean Carl Olav Wickmann 

 
2 Trass Torvald Fossestøl 

 
3 Sheep Dip Kjetil Knudsen 

 
4 Yabadoo Trond Wickmann 

 
5 Utopia Kristian Bekkenes 

NorRating u/spinnaker 1 Krabbelure Henrik Wigers Larsen 

 

Klubbmesterskap Plass Båt Skipper 

NorRating Doublehanded 1 Fox Pål Rasmus Njølstad 

 
2 Frøken Smilla Morten Fotland 

NorRating m/spinnaker 1 Stjernebris Ola M. Johannessen jr. 

 
2 White Shadow Eirik Rosenberg 

NorRating u/spinnaker 1 Ambition Knut Kismul 
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Serieseilasene Plass Poeng Båt 

NorRating m/spinnaker 1 6 Stjernebris 

 
2 22 Trass 

 
3 23 Paprika 

 
4 29 Winocean 

 
5 30 Xfram 

 
6 49 Sheep Dip 

 
7 55 Yabadoo 

 
8 55 Amaryllis 

 
9 57 Krabbelure 

 
10 59 Fryd 

 
11 74 Ventus 

 
12 79 Frøken Smilla 

 
13 80 Fri 

 
14 81 Stormen 

 
15 83 Serenity 

 
16 89 Katinken 

 
17 94 Stayer 2 

 
18 95 Hefring 

 
19 106 Paprika 2 

 
20 108 Zeileren 

NorRating u/spinnaker 1 12 Ambition 

 
2 12 Nora 

 
3 19 Shamal 

NorRating Doublehanded 1 22 Morgensol 

 
2 24 Tigergutt 

 
3 28 Anima 

 
4 29 Karma 

 
5 30 Fox 

 
6 31 Vito 4 

TurGlede 1 10 Hild 

 
2 16 Hva 
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Korsfjordtrimmen Plass Båt Skipper 

NorRating > 1.000 1 Stjernebris Ola M. Johannessen jr. 

 4 Winocean Carl Olav Wickmann 

 5 Yabadoo Trond Wickmann 

 

Shetland Race Plass Båt Skipper 

Klasse 3 5 Stayer 2 Christian Irgens 

 
8 Explore North Jan Vidar Nordstrand 

Klasse 4 2 Winocean Carl Olav Wickmann 

 
4 Amaryllis Inge André Utåker 

 
8 Serenity Fridtjov Bergmann 

 
9 Frøken Smilla Morten Fotland 

 
14 Off Course Mårten Jacobsen 

 

Andre mesterskap Plass Båt Skipper 

Marstrand Big Boat Race 1 White Shadow Torkjel Valland 

NM Shorthanded 11 FS 2 Jan Vidar Nordstrand 

X-35 Klassemesterskap 3 Stjernebris Ola M. Johannessen jr. 

EM ORCi 2 White Shadow Torkjel Valland 

 

Seilmagasinets Shorthanded Ranking Plass Navn Poeng 

Topp 100 19 Jan Vidar Nordstrand 345,33 

 
29 Torvald Fossestøl 288,38 

 
45 Pål Øyvind Holst 228,77 

 
53 Carl Olav Wickmann 195,00 

 
61 Pål R. Njølstad 180,77 

 
64 Kjetil Knudsen 177,50 
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Årsmelding fra IT utvalg  

Bergens Seilforening jobber med å utvikle en ny, moderne og brukervennlig nettside som 

lanseres den 15. april. Nettsiden vil først lanseres med de mest grunnleggende 

funksjonaliteten, men vil utvides i løpet av året med flere nyttige verktøy og funksjoner. Vi 

ønsker med dette vil bidra til bedre kommunikasjon og engasjement blant medlemmene, 

samt økt synlighet og omdømme. En ny nettside vil gjøre det lettere for medlemmene å finne 

informasjon om foreningens aktiviteter og arrangementer. For tur og hav foreligger det gode 

skisser som også kan utvides til de andre områdene. Vi inviterer de andre gruppene til et 

samarbeid med oppdatering av sider. 

 

Skisser fra tur og hav. 
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Sak 8  

Fortsetter… Forslag til handlingsplan 2023-2028 :  

              På GF 2022 ble det satt i bestilling en Handlingsplan for BS de neste 5 år.  

Styrets forslag til handlingsplan for perioden 2023-2028 
 

Innledning 

Dette strategidokumentet er en langsiktig plan for visjoner og prioriteringer for utviklingen av 

Bergens Seilforening for kommende 5 års periode. Strategiplanen skal legges frem og godkjennes av 

årsmøtet. Strategiplanen blir deretter årsmøtets arbeidsinstruks til det sittende styret i BS. 

Strategigruppen ønsker at strategiplanen skal være et levende dokument. Det blir styrets oppgave å 

vedlikeholde planen i de 5 årene den gjelder. Endringer kan foreslås årlig, og dette kan bestemmes av 

årsmøtet hvis eller når det er behov for det. Etter årsmøtet skal de forskjellige utvalgene i samarbeid 

med styret utarbeide en handlingsplan for kommende driftsår som tar utgangspunkt i planen. 

Etter to lange år med covid-19 pandemi hvor all aktivitet i klubben har lidd og ligget helt brakk i lange 

perioder ,er hovedfokuset for denne strategiplanen at vi de kommende årene skal få opp den 

sportslige aktiviteten og det sosiale fellesskapet i klubben.  

Hovedmål 

Seilglede for alle! 

Bergens Seilforening skal være det naturlige førstevalget for innbyggere i Bergen som er interessert i 

seiling, enten seilbåtlivet eller seilsport. Klubben skal sammen med sine medlemmer, sine 

arrangement og sitt anlegg tilby et inkluderende miljø med rom for alle ambisjonsnivåer. I Bergens 

Seilforening er det nulltoleranse for trakassering, mobbing og annen uønsket adferd. 

Et mål for klubben i perioden er å få flere kvinnelige seilere og kapteiner. For å få dette til må det 

settes fokus på at kvinner kan. Kvinner må også være representert i klubbens styre og 

arrangementer. 

Videre er det et hovedmål for BS å sørge for at foreningen til enhver tid fyller sitt formål og sikrer at 

det jobbes mot varig forbedring innenfor satsingsområdene innenfor de ulike utvalgene. 

Nye medlemmer 

I løpet av strategiperioden ser vi for oss at det settes mer fokus på å ta godt imot nye medlemmer 

som melder seg inn i klubben. Det utarbeides en introduksjonspakke for nye medlemmer med viktig 

info om klubben og hvordan de kan komme i kontakt med andre medlemmer. Vi må se og ta vare på 

alle nye medlemmer. 

Mål for de ulike utvalg 

I Bergens Seilforening er vi heldige som har medlemmer som er aktive i de forskjellige utvalgene 

innenfor forskjellige interessefelt. I arbeidet med denne strategiplanen har det vært avholdt møter 
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mellom de forskjellige utvalgene og strategigruppen for å kartlegge hva de enkelte utvalgene ser på 

som viktig å ha fokus på i neste fem års periode, for å opprettholde aktivitet og for å utvikle og 

rekruttere. 

 

 

Tur og Hav 

Tur og hav gruppen favner alle medlemmene i BS som er interessert i turseiling og dertil hørende 

regattaer. Gruppen har fokus på å tilby tur seilerne et miljø i klubben for å dyrke denne hobbyen og 

hjelpe dem med interessant innhold som kan være til hjelp. Tur og hav utvalget har arrangert seilkro 

gjennom vinteren med mange interessante og nyttige foredrag. Nylig er klubben også tildelt støtte 

på 30000 kr fra Vestland Seilkrets for å kunne fortsette satsingen på seilkro som er gratis for alle 

seilere i Vestland Seilkrets gjennom vintersesongen.  De vil etterhvert forsøke å få i gang relevante 

kurs til tur og havseilerne. F.eks navigeringskurs, turseilingskurs, diesel motor vedlikehold,kurs 

generelt vedlikehold, batteri veilednings kurs, kvinneseilings kurs, nattseilas kurs ,ICC praktisk 

eksamen, og ikke minst mann over bord kurs. Utvalget har også stort fokus på rekruttering. Her er 

planen å få på plass mannskapsbørs på de nye nettsidene våre, slik at det blir lettere å komme seg ut 

på havet selv om du ikke har egen båt, samt at det blir lettere for dem som har båt men lite 

mannskap og også komme seg ut på tur. Denne gruppen ser for seg å kunne rekruttere flere unge 

voksne. 

Tirsdagsregatta for alle medlemmer videreføres. Nå er det regatta annenhver tirsdag for Knarr og 

annenhver tirsdag for Knarr og Tur og Hav. Tirsdagsregattaen bør det reklameres mer for på den nye 

hjemmesiden. Det må komme frem at denne er for alle medlemmer uansett utstyr eller 

kompetansenivå. Et annet forslag er å dele opp starten slik at det blir mindre fare for kollisjoner og 

skader på båter i forbindelse med regattaen. 

Forslag til forbedring er at klubben kan gå til anskaffelse av av noen stk redningsflåter til utleie, slik at 

medlemmer ikke trenger å kjøpe og vedlikeholde sine egne flåter når de skal på litt lengre turer. 

Sportsutvalg 

Den sportslige satsingen i BS er viktig. Dette er med på å gjøre oss til en seilforening og ikke bare en 

marina. I tillegg sørger den for at det kommer økonomisk støtte til klubben og er med på å danne et 

miljø for seilsport på vestlandet. I BS har vi vært godt vant med svært gode resultater nasjonalt og 

internasjonalt blant våre aktive seilere. Fremdeles er det gode resultater av enkelte, men ikke like 

mange og ofte. Dette må være greit så lenge satsingen på idretten er tilstede i klubben. 

Sportsutvalget ser for seg å lage et årshjul med oversikt over regattaer de ønsker at seilerne våre 

prioriterer. Dette for å gjøre det tydeligere for utøverne våre hva de bør prioritere av de mange 

regattaene de kan delta på. I tillegg vil økonomisk støtte, f eks reisestøtte prioriteres for deltakelse i 

disse.  

For å dyrke frem gode sportslige resultater må vi jobbe frem mye aktivitet, tilby gode trenere, holde 

regatta-arrangementer med høy kvalitet og feire de prestasjonene når de kommer gjennom 

nyhetssaker og innlegg i sosiale medier. 
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Regatta arrangement 

I de senere årene har det litt vanskeligere og vanskeligere å utdanne og rekruttere nok regattasjefer. 

Det har i forhold til serieseilasen vært slik at en taper på å være med å arrangere regatta. BS ønsker i 

kommende periode å sette fokus på utdanning av nye regattasjefer slik at vi er i stand til å være en 

regatta arrangør også i fremtiden. De yngre må få slippe til. De som arrangerer skal takkes ekstra for 

sin innsats ved premieutdeling eller i skippermøte. En godtgjørelse for å være med å arrangere 

regatta må vurderes. 

Et annet forslag er å arrangere en dugnadsfest på slutten av året for alle som har stilt opp frivillig på 

dugnad i løpet av sesongen, her må vi også gjøre spesielt ære på de som har utmerket seg spesielt 

enten på ekstraordinær innsats eller spesielt vellykket utførelse. 

BS skal også jobbe for å arrangere minst ett nasjonalt mesterskap eller norgescup arrangement hver 

sesong, og mesterskapet det søkes om bør ha sammenheng med den båtklassen som naturlig er 

representert i klubben. 

 

Jollegruppe/ barn og ungdom 

I jollegruppen foregår det meste av den sportslige satsingen vår samt mye av rekrutteringen av nye 

medlemmer. I dag er mye av organiseringen foreldrestyrt. Jollegruppen har et ønske og mål om at 

trenerne selv overtar ansvaret for organiseringen og gjennomføringen av treningen, slik at de får et 

større eierskap til oppgaven. Foreldregruppen er en stor ressurs som i neste planperiode kan støtte 

og hjelpe trener gruppen der det trengs. Til transport, følgebåter etc. Videreføre godtgjørelsen av 

trenerne og tilby dem relevant utdanning blir også et fokusområde. Sørge for at alle trenere har 

førstehjelpskurs. 

Rekrutterings biten er utfordrende. Inntrykket er at rekruttering som oftest og historisk har vært 

familiedrevet. Har du hatt seilbåt eller seil interesse i familien smitter dette ofte til neste generasjon. 

En ser en endring i dette nå, barn og unge har flere interesse felt en før og seiling er sett på som en 

kostbar idrett å komme seg inn i.BS har en del joller til utlån slik at det er mulig å prøve seg før en går 

til innkjøp av utstyr. BS bør vurdere å utvide denne båtpoolen mot en treningsavgift. Jollegruppen 

med foreldre må bli mer synlige hvis vi skal få flere unge seilere i klubben. Et forslag er større 

synlighet i SOME (sosiale medier) og her vise at seiling også i denne aldersgruppen er for alle 

ambisjonsnivåer. 

 

Knarrgruppe 

Gruppen har søkelys på seil glede i historiske båter. Knarr gruppen består av en veldig stabil gruppe 

seilere som har holdt på i årtier, men lite rekruttering av nye seilere til denne flotte båttypen som vi 

er veldig stolt av i BS. Båten egner seg lite som nybegynnerbåt for nye seilere. Forslaget fra Knarr 

Gruppen er i neste periode ha stort fokus på å invitere med seilere som kunne tenke seg å prøve 

båttypen. Også jobbe mer aktivt for at båtene som ligger i BS aktivt blir brukt. Kanskje det er BS 

medlemmer som drømmer om å eie en Knarr og andre som eier båter som ikke blir brukt. Jobbe for 

større samarbeid mellom klubbene i området  Hjellestad og Milde, når det gjelder regatta 

arrangement. 
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Eiendomsutvalg 

I de senere årene er det gjennomført stor utbedring av klubbhus og havnefasiliteter. Alle de planlagte 

utbedringene er nå så godt som gjennomført alle sammen. Utvalget har i neste fem års periode fokus 

på komplett ferdigstillelse av alle disse. Det inkluderer uteområder rundt klubbhuset samt 

ferdigstillelse av parkeringsområde på toppen. Videre blir fokus på godt vedlikehold av fasilitetene vi 

har klart å opparbeide i foreningen per i dag. 

Eiendomsutvalget ønsker seg også mer bruk av klubbhuset. Klubbhuset er stort, flott og moderne, 

men minner i dag mer om en kontor enn et samlingssted for medlemmer. Innredningen er i stor grad 

arvede møbler fra diverse kontorer. Utvalget ser for seg at det med relativt enkle midler i 

planperioden kan gjøres grep som gjør huset mer hyggelig. Tanken er å sette ned en gruppe som kan 

jobbe med « husprosjektet» Denne gruppen skal ha medlemmer fra forskjellige aldre som ser på hva 

som kan bedres for å gjøre klubbhuset vårt til et samlingssted etter seilas på fjorden. Forslag som har 

blitt nevnt er: 

Laminering av skillevegger med seil relaterte bilder 

Hyggeligere innredning nede ved inngang-flere sittegrupper 

Hyller på veggene med seil litteratur/ magasiner som også kan byttes mellom medlemmene 

TV skjerm nede i inngangsparti 

Automater med brussalg/ snacks salg hvor overskuddet går til sosiale tiltak i klubbhuset. Forslag også 

om returboks på kaien for panteflasker der seilere blir kvitt tomflasker, og hvor inntekten kan gå til 

klubben. 

Stort mål og ønske om middagsservering x 1 per uke i forbindelse med tirsdagsregatta. 

Se på mulighetene for å få til kiosk/ cafe drift på vår sommerstid. 

Førstehjelpsutstyr  

Fokus på brannvern, brannvern ansvarlig, månedlige vernerunder. 

 

Havneutvalg 

Siste del av tidligere masterplanen for havnen ferdigstilles vinteren 2022/23. Bergens Seilforening har 

et av Vestlandets fineste og mest brukervennlige seilsportsenter. Foreningen har nå blitt utvidet med 

40 nye plasser til 320 båtplasser på vann om sommeren. Det er nå ansatt en ny driftsansvarlig for 

arbeid ute og på kaien.  Kjell-Ove fortsetter fra oktober i 50 % stilling som daglig leder.  

Målet for havneutvalget innen 2024 er: 

Ferdigstille nytt parkeringsområde og bomløsning for anlegget. 

Oppdatere webkamera for området med medlemmers tilgang tilsvarende Værstasjon og 

Webkamera. 

Kun bruk av biocid fritt bunnstoff fra Hempel på de båtene som stoffes på kaianlegget. 
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Sanere eierløse master og annet som ligger i skuret. 

Videreutvikle årshjulet for når diverse arbeid skal gjøres gjennom året. 

Innen 2025 skal en få utarbeidet en tilstandsrapport for gammel spunset kaifront. 

It løsning 

Det jobbes per i dag med en ny løsning når det gjelder BS sin hjemmeside. Målet er at denne skal bli 

betydelig lettere å administrere og bruke for medlemmene. Dette vil være en viktig kanal for å nå ut 

til alle medlemmer med relevant info og kunne bidra til en større følelse av klubbtilhørighet. 

Mannskapsbørs og kjøp salg planlegges også på denne plattformen. .Planen er at den nye løsningen 

er på plass i løpet av 2023. Arbeidet er i gang, men er mer ressurskrevende enn først antatt. 

 

Bærekraft og miljø 

Jobbe mot at klubben blir så bærekraftig som mulig de neste fem årene. Alle medlemmene i BS er 

brukere av natur og sjø, og vi må alle være med å ta så godt vare på miljøet vi ferdes i som mulig. Til 

tider har det vært lite rent og ryddig rundt oss, denne kulturen må endres. BS bør jobbe mot å få den 

internasjonale blått flagg miljøsertifiseringen. 

Arrangere strand/ skjærgårds rydde dager 

Kan vi få på plass solcelleanlegg på skuret som kan dekke deler av klubbens strømbehov? Det er satt i 

gang undersøkelser rundt dette. 

Solfanger som gir varmt vann til bruk i klubbhuset. 

Gi medlemmene miljøråd rundt bruk av biocid fritt bunnstoff, og andre båtprodukter som er 

miljømerket og kan brukes på foreningens område. Kommunisere dette på hjemmeside og føre 

kontroll med dette. 

Få på plass kildesorterings containere på området. Slik at medlemmer kan resirkulere glass/ metall, 

papir/ plast. Oppsamling av farlig avfall og spillolje. Batterier og utdatert utstyr. Gjerne mot avgift på 

deler av dette slik at vi slipper forsøpling av klubb området. 

Få montert Seabin på en eller flere av kaiene. Disse samler opp avfall som flyter i sjøen. 

 

Oppsummering 2023-2028 

Det er mye godt arbeid som er gjort i klubben de siste årene når det gjelder havn og anlegg. Den 

sportslige aktiviteten har lidd av pandemien de siste årene. Hovedfokus på tvers av alle utvalg for 

neste periode er ønsket om mer aktivitet og økt satsing på det sosiale i Bergens Seilforening. 

Klubbhuset skal gjøres hyggeligere og mer til en møteplass, vi skal få på plass middagsservering 

ukentlig og den sportslige aktiviteten skal opp. 

 

Styret ber årsmøtet om sin tilslutning for å iverksette og videreutvikle fremlagte handlingsplan 

Vedtak :  
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Sak 9  

Behandle foreningens regnskap, styrets økonomiske beretning, 

kontrollutvalgets beretning og revisors beretning. 

 

Signert Regnskap 2022. 

Se vedlegg nr 1  

 

Styrets økonomiske beretning er omtalt i årsmelding fra styret i sak 8  

 

Kontrollutvalgets beretning. 

 
Se vedlegg nr 2 

 

 

 

Revisjonsberetning 2022. 

Se vedlegg nr 3 
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Sak 10      Behandle forslag og innkomne saker.  

 «§ 3 Livsvarige medlemmer. 

Se vedlegg nr 4  

 

 

 

 

Sak 11   Fastsette kontingent   

Styret legger frem forslag til årsmøte om å øke medlemskontingent for 

seniormedlem i Bergens Seilforening med 5 %  f.o.m. 2022.   

Seniormedlem 800,- + 5 %. = 840,- 

Andre medlemskontingenter uendret.  

 

 

 

Sak 12    Vedta foreningens budsjett  

Se vedlegg nr  5 
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Sak 13          Behandle foreningens organisasjonsplan. 
 
 
Styret fremmer forslag til årsmøtet om at gjeldende 

organisasjonsplan videreføres. 

 
 

Vedtak :  
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Sak 14     Foreta følgende  valg : 

a) Styre med leder og nestleder, 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. 

Valg komiteens innstilling til styresammensetning for 2023 er: 

Valgkomiteens Innstilling 

Leder:                            Hallgeir Utne Hatlevik                             Velges for 1 år  

Nestleder:                     Dorte Hovland                                         Velges for 2 år 

Styremedlem:              Per Højgaard Nilsen                                Velges for 1 år 

Styremedlem:              Kenneth Aase                                           Ikke på valg  

Styremedlem:              Leif Terje Fonnes                                      Velges for 2 år 

 

Styremedlem:             Grete Marchmann-Jensen                      Velges for 2 år 

Vara 1:                          Albertine Lind                                            Velges for 1 år 

Vara 2:                          Øystein Solberg                                         Velges for 2 år 

Frode Rønning 

På vegne av  valgkomiteen 

 

b) Kontrollutvalg med leder og to medlemmer og ett varamedlem. 

Følgende innstilte kandidater til kontrollkomite for 2023 

 (velges av årsmøtet)  

Leder   Carl Johan Wickmann   velges for 1 år. 

Medlem  Geir B. Myre    velges for 1 år 

Medlem  Ina Garvik    velges for 1 år. 

Varamedl                         Thomas S. Falck                                           velges for 1 år 

c)  Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd Foreningen har          
representasjonsrett eller  gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. 

Vedtak :  
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d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem. 

Styrets innstilling til valgkomite 

Knut Jørgen Haaland,   leder   velges for 1 år 

Anne-Linn Strøm - Erichsen  , medlem   velges for 1 år  

Martin Hope, varamedlem                  velges for 1 år  

Tore Johan Smidt, varamedlem                               velges for 1 år   

 

e) Øvrige valg i henhold til Foreningens organisasjonsplan, kontrollutvalg. 

 
       

Sak 15    Valg av revisor. 

Styret foreslår RSM ved Trond Aarvik som revisor for Bergens seilforening  for 2023.  

 

Sak 16    Eventuelt   

 

 

 

   ……………………………………….. 

 

Møte start : 

Møte slutt :  

 

 


