Årsmelding 2020
Året 2020 kommer til å gå inn i historien som annerledesåret grunnet COVID-19. Denne
sesongen har Færder Seilforening gjennomført en sesong preget av løpende
bestemmelser og råd fra helsemyndighetene og spesifikke bestemmelser fra Norges
Seilforbundet. Det var lenge usikkert hvorvidt vi kunne arrangere årets regatta sesong.
Heldigvis ble det åpnet for regattaseiling som var i samsvar med øvrige
smittevernregler. Seilforbundets retningslinjer tillot seiling med 2 om bord i Yngling,
Færdersnekke og Killing og på denne måten overholde en-meters regelen. For personer
fra samme hus/hytte-stand gjaldt ikke en-meters kravet om bord, og dette gav rom for
diskusjoner og vurderinger. Det ble en balansegang mellom ønsket fra medlemmer om
kunne seile sammen med familien sin og fordelen dette eventuelt kunne gi for de båtene
med flere enn to om bord. Styret vurderte det slik at det var viktigere for folk å få med
seg familie både med tanke på motivasjon og rekrutering enn det eventuelle
konkurransefortrinnet dette kunne gi for noen båter under noen vindforhold.
Styret har hatt høyt fokus på smittevernrådene, ikke bare på vannet, men og på land.
For å redusere antall personer oppe i startbua knyttet til påmelding, innførte Styret
muligheten og en oppfordring om å benytte elektronisk påmelding via Norges
Idrettsforbunds nyutviklet løsning, isonen.no. Systemet har vært en positiv bidragsyter i
forhold til smittevern, men mangler funksjonalitet knyttet til seiling. Elektronisk
påmelding har kommet for å bli og det nye Styret oppfordres til å jobbe videre med
løsningen og bør også vurdere andre systemer for neste sesong.
I vaffelbua ble det også gjort diverse hygiene tiltak med antibac tilgjengelig, mer bruk av
engangsutstyr, kun Vipps betaling og begrensing på kun en kunde inne om gangen. Plakater
ble satt opp for å minne folk på å holde en meters avstand også under seilpratene etter
regattaene.
Generelt opplevde vi at folk var flinke til å overholde smittevernreglene, både til vanns og til
lands. Vi er glade både for at vi fikk til å arrangere regattaer og at det ikke har vært noe smitte
å spore knyttet til Færder Seilforenings regattaer. Styret takker alle medlemmer for en
kollektiv god innsats i sommer.
Færder Seilforening gjennomført en sesong etter noenlunde samme opplegg som de siste
årene. I regattasesongen ble det totalt seilt 7 helger. Det ble arrangert regattaer hver helg i juli
og det er gledelig å se Ynglingene i tillegg samles til uforpliktende ettermiddagsseilas på
onsdager i juli. Søndag 5. juli var det sterk vind og regattaen ble avlyst. Sesongen ble
gjennomført uten større uhell. Vi synes det er hyggelig å se at oppslutningen om regattaene
stadig er økende, til tross for at vi har hatt en sesong med en del begrensninger.
En stor takk rettes til de som stilte opp som startmannskap og vaffelstekere denne sesongen.
Uten dere hadde vi ikke kunnet gjennomføre årets regatta sesong.
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Deltagelse og resultater
I sesongen 2020 har totalt 179 båter stilt til start hvorav 58 var Færdersnekker og 121 var
Ynglinger og Killinger. Trenden over tid vises i grafen under. Færdersnekkene har hatt en
svak nedgang de siste årene, mens Ynglingklassen har hatt en svært god vekst i år.

Færdersnekkene holdt seg på nivå med i fjor, men vi skulle gjerne sett at det hadde vært
høyere. 11 forskjellige snekker har deltatt i årets regattaer, mot 10 i 2019, (11 i 2018, 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 kun
3 deltatt i minst 2/3 av regattaene. I løpet av sesongen har det deltatt 23 (23) forskjellige
rormenn i snekkeklassen, herav 6 som kun har vært rormenn i mannskapsregattaen. Totalt 37
(41) personer er registrert som mannskap.
Det er gledelig å se en slik god vekst i Ynglingklassen, i år med 115 starter mot 76 stk i 2019,
og med hele 18 stk. på startstreken til Hvasser og Brøtsø rundt søndag 19. juli. Det har i løpet
av sesongen vært 20 forskjellig båter med. Espen Stokkeland har vært en primus motor og
sterk bidragsyter til rekrutteringen av nye Ynglinger. Styret vil rette en stor takk til Espen for
hans innsats.
Killingklassen har hatt totalt 6 starter fra 3 ulike båter.
Optimistene har uteblitt denne sesongen, mye grunnet avlyst optimist seilkurs grunnet
COVID-19.
* Sammenlagtvinner i snekkeklassen ble FS 19- Tore Marthinsen foran FS 37-Arne Huser og
FS 2-Gunnar Serck-Hanssen/Stein Knardahl.
* Sammenlagtvinner i Yngling ble NOR 414 – Espen Stokkeland foran NOR 322 Kristoffer
Olsen og NOR354 Melleby/Underum.
* 1. premien for god deltagelse i FS-klassen går til FS 2-Serck-Hanssen/Knardahl. De deltok i
samtlige seilaser.
* Deltakerpremiering for deltakelse i minst 2/3 av seilasene går til 2 snekker: FS 19- Tore
Marthinsen og FS 37-Arne Huser
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* Deltakerpremie for mannskap (minimum 5 seilaser hvorav flertall som mannskap) går til 3
stk: Stein Knardahl (FS 2), Toril Elle (FS 2) og Jack Andreassen (FS19).

Økonomi
Økonomien til Færder Seilforening er sunn og under god kontroll. Årets resultat er bedre enn
budsjettert. Det har ikke vært nødvendig å gjennomføre større og kostnadskrevende
anskaffelser eller vedlikeholdsoppgaver i perioden. Færder Seilforening er heller ikke påført
betydelige tap i form av kostnader eller tapte inntekter som følge av COVID-19.
Årets regnskap viser et overskudd på kr. 45.824 mot budsjettert (overskudd) på kr. 50.
Overskuddet skyldes hovedsakelig høyere inntekt på start avgifter, grasrotandelen og
momsrefusjon i forhold til budsjett. Kostnadene har vært lavere enn budsjett hovedsakelig
grunnet planlagte kostnader knyttet til autostart systemet ikke ble brukt. God kostnadskontroll
påvirker også resultatet i positiv retning. Forøvrig henvises til regnskapet.
Medlemmer
Færder Seilforening har pt.145 (142 betalende) medlemmer, 148 (brutto) i fjor. Noen
medlemmer har falt fra og nye medlemmer har kommet til, spesielt fra Yngling miljøet.
FS har pt. to æresmedlem; Kjell Aarø og Tore Marthinsen
Styrets arbeid og fokus i 2020
Siden forrige årsmøte har det vært avholdt 7 styremøter. De fleste av møtene ble gjort på
video pga COVID-19.
En ordning med delvis automatisert startprosedyre («Autostart») er prøvd ut – med
tilfredsstillende resultat. Hensikten med systemet er å kunne redusere startmannskap
bemanningen på bua slik at flere kan være med å seile regattaer. Utviklingen av det web
baserte autostart systemet vil fortsette i 2021 sesongen.
Styret har i forkant og gjennom sommeren brukt både forenings hjemmeside og Facebook
siden til å kommunisere informasjon. I tillegg har Yngling seilerne en egen Facebook gruppe
for kommunikasjon seg imellom. Resultatlistene har stort sett blitt oppdatert rett etter helgens
regattaer takket være innsatsen fra Web-ansvarlig Kjell Aarø.
Færdersnekke nytt
FS 20 ble satt istand i løpet av våren etter god innsats fra Arne Huser, Kåre Wahlqvist og Dag
Augheim. Båten søkte og fikk innvilget midler fra styret i Færder Seilforening som et bidrag
til at den kunne være en rekrutteringsbåt for nye folk som ønsker å prøve Færdersnekke. Finn
Engelsen og familien meldte sin interesse og det var gledelig og se at det de startet hele 8
regattaer i sommer.
FS 39 ble sterkt skadd i en storm i september 2018 og var nær en skjebne som St. Hans bål.
John Lotherington og Helmer Amdahl har nå lagt ned hundrevis av timer og båten er tilbake i
seilklar stand. Håpet er nå å finne noen kjøpere til båten som ønsker å ta godt vare på den og
seile regattaer med den i Sandøsund.
FS 2 har skiftet eier fra Gunnar Serck-Hansen til Ronny Jahre.
Grunnet overgang til Yngling vil FS 36 bli lite brukt og vurderes solgt til noen som ønsker å
delta in regatta på Hvasser kommende sesong.
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Ut over dette har vi ikke registrert eierskifter, nye snekker eller sletting fra registeret.

FS 20 på slør (med lånte seil fra FS 17)

FS 39 får siste strøk på verket

Dugnad og status seilbua
Det ble gjennomført dugnad 18. og 19. mai. Fokus var klargjøring av bua til sesongstart og
gjennomføring av diverse vedlikeholdsarbeid. Status på byggingen er god og det er ikke
behov for større vedlikehold de nærmeste årene.
Øvrige aktiviteter
-

-

-

-

17. mai – Wiggo Ryhjell tok initiativ til å sjøsette årets 17. mai tog. Det ble en
vellykket båtkortesje fra Verdens Ende til Kjøpmannskjær i Færder Seilings regi med
støtte fra Redningsselskapets båt Eivind Eckbo, Røde Kors og Politiet.
Rekrutering: Arne Huser har gjort en god innsats innenfor rekrutering og har startet
med å kontakte snekkeeier og har jobbet med ideer for hvordan vi kan få flere
Færdersnekker på vannet og med i regatta
Foreningens 3 utleieplasser ved «ytre brygge» har vært utleid hele sesongen, og
dekker behovet.
Megin joller: Samarbeidet med Lindhøy skole om bruk av Meginjollene i
opplæringsøyemed gikk ut i våres pga covid-19 og alle skolene var stengt. Derimot
har det blitt tatt opp igjen nå høst.
Samarbeid med Skjærgårdstjenesten om utsetting og opptak av start- og rundingsbøyer
er videreført, og fungerer meget bra. Det er behov for å støpe nye moringer til neste
sesong.

Hvasser, oktober 2020
Styret i Færder Seilforening

