Årsmelding 2018
Færder Seilforening har gjennomført en sesong etter noenlunde samme opplegg som i
2016 og 2017. Ordningen med en enkeltregatta én søndag er videreført, men ble i år
supplert med en ikke terminfestet «ekstraregatta» på tilgrensende lørdag etter ønske fra
ynglingseilerne. Oppslutningen om regattaene var høyere enn de siste årene –
hovedsakelig på grunn av fortsatt økning i Ynglingklassen.
Samarbeidet med Lindhøy skole om bruk av Meginjollene i opplæringsøyemed
fortsetter og er i godt gjenge. Ungdomsskolen har også benyttet jollene noe i år. Alle
foreningens 3 utleieplassene ved «ytre brygge» har vært utleid hele sesongen, og dekker
behovet.
Kristoffer Olsen og Gerhard l´Orange ble norgesmestere i Yngling. Espen Stokkeland
deltok i NM i Express hvor han var i sølvvinnerbåten, mens Svein Sørensen var i båten
som tok sølv i nordisk mesterskap (Express).
Økonomien til Færder Seilforening er god og under kontroll. Årets resultat er bedre
enn budsjettert. Det har ikke vært nødvendig å gjennomføre større og kostnadskrevende
vedlikeholdsoppgaver i perioden, men økonomien har likevel tillatt noen anskaffelser
som ikke var budsjettert.
Siden forrige årsmøte har det vært avholdt 9 styremøter, samt et betydelig antall dugnadstimer
utført av styremedlemmene.
I regattasesongen ble det totalt seilt 4 helger og to enkeltsøndager, det vil si «sommerregatta»
15. juli og «Bustein rundt», som ble utsatt fra lørdagen pga sterk vind. I tillegg arrangerte
ynglingseilerne en ekstra lørdagsregatta – åpen for alle klasser, men som ikke var tellende
sammenlagt for Færdersnekkene; totalt 10+1 gjennomførte seilaser. Ingen regattaer ble avlyst,
og sesongen ble gjennomført uten større uhell.
I sesongen 2018 har totalt 134 båter stilt til start, mot 113 i 2017 (118 i 2016, 106 i 2015, 84 i
2014, 103 i 2013, 106 i 2012, 57 i 2011 og 68 i 2010). Av dette var 71 i Færdersnekkeklassen
mot 69 i 2017 (79 i 2016, 87 i 2015, 55 i 2014, 76 i 2013) og 63 i øvrige klasser, mot 44 i
2017 (39 i 2016, 19 i 2015, 27 i 2014, 27 i 2013). Altså; høyeste deltakelse både totalt og i
øvrige klasser på mange år.
Deltakelsen i Ynglingklassen var som vanlig konsentrert til juli måned, i år med enda flere
båter enn i 2017; 50 stk. og med hele 9 stk. lørdag 21.7.2018, (34 stk i 2017, 25 i 2016, 15 i
2015). Ingen deltakelse i Optimist, og minimal deltakelse i Killing-klassen - til tross for at det
er et betydelig antall Killinger rundt på øyene.
Nasjonalt og internasjonalt nevner vi at Svein Sørensens var med og tok en sterk 3.plass i den
spanske vinterserien i J80, tredjeplass i Andaluciamesterskapet (J80), samt 4. plass NM i
Express. I tirsdagsregattaene i indre Oslofjord ble det førsteplass etter ca 20 regattaer totalt.
Svein deltok også i det danske mesterskapet i J70.
Espen Stokkelands 2. plass i NM i Express samt Kristoffer Olsen/Gerhard L´Orange seier i
NM i Yngling kvalifiserte til deltakelse i Mesternes Mester som ble arrangert medio oktober.
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Espens båt ble nr. 11, Gerhard havnet lenger ned på resultatlista mens Kristoffer dessverre
fikk sykdomsforfall. Både Svein og Espen har dessuten representert FS i div. andre nasjonale
regattaer i løpet av sesongen.
Styret setter stor pris på at våre eliteseilere er med på å sette FS på «kartet» utafor Sandøsund.
11 forskjellige snekker har deltatt i årets regattaer, mot 12 i 2017, 2016 og 2015 (10 i 2014,
12 i 2013, 13 i 2012, 9 i 2011 og 13 i 2010). Av disse har 6 (5) deltatt i minst 2/3 av
regattaene.
* Sammenlagtvinner i snekkeklassen ble FS 31 Erik Holter foran FS 19 Tore Marthinsen og
FS 2 Gunnar Serck-Hanssen/Stein Knardahl.
* 1. premien for god deltagelse går til FS 2 - Serck-Hanssen/Knardahl, FS 19 - Tore
Marthinsen og FS 43 - Arnt Erik Holter m.fl. Disse deltok i samtlige seilaser.
* Deltakerpremiering for deltakelse i minst 2/3 av seilasene går til 3 snekker: FS 15/Gunnar
Fredriksen, FS 31/Erik Holter og FS 36/Torgersen/Torgersen.
* Deltakerpremie for mannskap (mannskap i samme båt i minimum 5 seilaser) går til 6 stk
(5): Torill Elle (FS 2), Anders Solum (FS 15), Jack Andreassen (FS 19), Helmer Amdahl (FS
35), Jon Aksel Torgersen (FS 36) og Nils Berntsen (FS 43).
I løpet av sesongen har det deltatt 20 (23) forskjellige rormenn i snekkeklassen, i tillegg til 3
som kun har vært rormenn i mannskapsregattaen mens 56 (47) personer er registrert som
mannskap.
FS 42 fikk ny eier på tampen av 2017, mens FS 28 skiftet eier for noen uker siden. Ut over
dette har vi ikke registrert eierskifter, nye snekker eller sletting fra registeret.
Samarbeidet med skolene i kommunen om et opplegg knyttet til sjø, båtliv og seiling er i god
og stabil drift. Skolene står for det pedagogiske opplegget, mens FS bidrar med tre
Meginjoller (opplæringsbåter) og bruk av anlegget i Sandøsund. Skolene har fullt ansvar for
drift (opplag, utsetting og opptak av båter, lagring av utstyr, vedlikehold mv.), mens FS
fortsatt eier, forsikrer, har ansvar for bryggeplasser, holder følgebåt og bidrar med båtfaglig
kompetanse. I vår- og høstsemesteret inngår bruken av jollene i det faste
undervisningsopplegget på Lindhøy (5. og 6.klasse). Tilbakemeldingene fra skolen er fortsatt
svært positive. Ungdomsskolen har etter noen års «pause» også benytta jollene – om enn i noe
begrensa grad. Jollene blir også utleid til Skiringssal folkehøyskole.
Mediedekningen gjennom årets sesong har vært svært god i lokalavisa Øyene, og fraværende i
Tønsbergs Blad, til tross for innsendte resultater.
Foreningens egne web-sider er godt besøkt, særlig om sommeren. Fra vårparten 2016 ble FS
også å finne på Facebook. En spesiell takk til web-ansvarlig, Kjell Aarø for drift og
administrasjon av web-sidene og Eli Ulriksen for facebook.
Av aktiviteter for øvrig nevner vi bl.a. at
-

-

FS tok i 2017 - sammen med Hvasser og Brøtsø Vel - initiativet til nyskapningen
«Sandesunddagen». Hvasser og Brøtsø Historieforening ble invitert med og hensikten
med det hele var å legge (samordne) noen av sommeraktivitetene til de tre foreningene
på samme dag. En del andre aktører med tilknytning til kyst-, sjø- og båtliv deltok
også. Arrangementet ble videreført i 2018 (søndag 8.juli) og var såpass vellykket at
det planlegges gjentatt i 2019.
Jubileumsutstillingen fra 2017 på Hvasser kystmuseum (Loshuset) ble videreført i noe
justert form i 2018.
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Ordningen med faste fortøyningsplasser for Meginjollene ved flytebrygga vest for
Seilbua er videreført i 2018. Meginplassene disponeres i vår- og høstsemesteret, men
ikke i sommerferien. Det er ønskelig at disse plassene kunne disponeres hele
sesongen, men Sandøsund Båtforening viser liten vilje til å imøtekomme dette
behovet.
Samarbeid med Skjærgårdstjenesten om utsetting og opptak av start- og rundingsbøyer
er videreført, og fungerer meget bra. Det er støpt noen nye moringer på dugnad etter
tap forrige sommer. Vi har tidligere overtatt/fått 8 utrangerte (gule) badebøyer fra
Skjærgårdstjenesten. Dermed har vi reservebøyer for lang tid framover.
FS deltok under «Frivillighetsmessa» i Tjømehallen i april med egen stand.
FS bisto Norsk Brettseilerklubb (for femte året) med et større arrangement i juni hvor
ca 90 brett deltok. Dette var deltakere både i aldersbestemte og Norges-cup klasser.
Seilbua er lånt ut til flere lokale, frivillige organisasjoner gjennom året. I tillegg er det
noe utleie som gir viktige inntekter. Kriterier for utlån/utleie er utarbeidet.
Medlemsregisteret ble i 2015 flyttet over til nytt system som leveres/driftes av NIF
(Norges idrettsforbund). Alle foreninger/klubber knyttet til NIF er fra 2016 pliktige til
å ha et godkjent, elektronisk medlemsregister. Etter en del tilpasningsutfordringer og
barnesykdommer, fungerer det nye systemet nå tilfredsstillende. Medlemsregisteret
benyttes bl.a. som basis for utsendelse av medlemskontingent.
Færdersnekkene var invitert til «Klassisk havneregatta» som ble arrangert i Tønsberg i
august for andre året. Av forskjellige årsaker ble det ingen FS deltakelse i år.
Arrangørene har planer om tilsvarende arrangement i 2019.
Færder Seilforening ble som en av fem foreninger invitert av Færder kommune til å ha
stand på åpent arrangement i Rosanesparken i forbindelse med kronprinsparets besøk
til kommunen 5. september. Engasjerte medlemmer, snekkemodell, div. infomateriell
og ei rigget Færdersnekke med seila oppe var blant virkemidlene. I alt deltok fire
Færdersnekker og tre Meginjoller i «velkomstkomiteen» som møtte kongeskipet i
Husøysundet. Tilbakemeldingene fra publikum og kommunens ledelse var svært
positive.

Bemanningen av startbua har vært en utfordring også i 2017. Ikke alt var klart til sesongstart,
men det ordnet seg likevel med et «nødskrik». Styret vil nok en gang påpeke viktigheten av at
medlemmene gir tilbakemelding på forespørsel om startervakter, slik at arbeidet til
startkomiteen blir mindre belastende - og vaktlista kan være klar til sesongstart.
For «vaffelbua» var mye - men ikke alt - klart til sesongstart. En del av vaktene ble også i år
dekket opp av «eksterne» uten direkte tilknytning til – eller med medlemskap i - FS. Takk til
disse. Styret håper likevel at «menige» medlemmer i større grad stiller opp.
Vi nevner også at tildeling av kommunale kulturmidler ble videreført i nye Færder kommune,
dog etter andre prinsipper og kriterier enn i Tjøme kommune. Styret har jobbet aktivt ved
denne saken, og har kommet ut med grei tildeling av midler.
Årets regnskap viser et overskudd på kr. 47.072 mot budsjettert (overskudd) på kr. 1000.
Overskuddet skyldes hovedsakelig høyere kommunalt tilskudd og momsrefusjon. Det var
også noe høyere inntekter fra «vaffelsalg» og startavgifter enn budsjettert.
Inntektene fra Grasrotandelen har de siste par årene ligget forholdsvis stabilt på i overkant av
15.000 kroner. Endringer i beregningsgrunnlaget har medført at dette har økt betydelig.
Grasrotmidlene er nå tredje største inntektspost etter medlemskontingent og startavgifter
(«tilfeldige» tilskudd holdt utenom). Totalt har FS mottatt om lag kr. 154.000 siden ordningen
med Grasrotandel startet opp i 2009. Forøvrig henvises til regnskapet.
Færder Seilforening har pt.148 (143 betalende) medlemmer, 142 (brutto) i fjor. Kun 4
medlemmer har ikke betalt kontingent i 2018; og har heller ikke sagt opp medlemskapet.
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Noen av disse blir strøket fra medlemslistene. Tilveksten i medlemsmassen kommer
hovedsakelig blant ynglingseilerne. Vervemateriell er utarbeidet, og er tilgjengelig på bua. Ut
over dette anbefales det nye styret å vurdere tiltak for å øke medlemsmassen.
FS har pt. ett æresmedlem; Kjell Aarø.
Hvasser, oktober 2018
Styret i Færder Seilforening
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