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Årsmelding 2021
Færder Seilforening har gjennomført en sesong som seg hør og bør etter reglene for
Covid 19. Første regattahelg ble i år avlyst på grunn av stor smittefare i kommunen.
Etter dette gikk sesongen som vanlig. Oppslutningen om regattaene var i år dessverre
veldig lav for Færdersnekkene, men Ynglingklassen fortsatte den flotte utviklingen og
Færder Færder Seilforenings Yngling flåte er nå størst i landet.
Ordningen med delvis automatisert starprosedyre fortsatte mens det elektroniske
påmeldingssystemet ble oppgradert ved bytte til ny leverandør.
Samarbeidet med Lindhøy skole om bruk av Meginjollene har variert, grunnet covid 19.
men noe trening har det blitt i opplæringsøyemed. Foreningens 3 utleieplasser ved «ytre
brygge» har vært utleid hele sesongen, men dekker dessverre kun en brøkdel av det
økende behovet Færder Seilforening har for båtplasser når det seiles regatta.
Økonomien til Færder Seilforening er sunn og under god kontroll. Årets resultat er
6354 kr i pluss
Siden forrige årsmøte har det vært avholdt styremøter på teams, samt dugnadstimer utført av
styremedlemmene.
I regattasesongen ble det totalt seilt 5 helger og 1 lørdag fra 3. juli til 14. august. Årets første
regattahelg ble avlyst, og mannskapsregattaen for Færdersnekkene ble kansellert, grunnet mye
vind. Totalt ble 9+1 gjennomførte seilaser. Sesongen ble gjennomført uten større uhell.
I sesongen 2021 har totalt 149 båter stilt til start, mot 179 i 2020. Se graf under for historisk
utvikling siden 2010.
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Startene fordeler seg på 9 Færdersnekker, 21 Ynglinger og 3 Killinger.
Som vist er deltagelse i regattaene på et høyt nivå sammenlignet med historikken, takket være
en god vekst i Ynglingklassen.
Deltakelsen i Ynglingklassen var som vanlig konsentrert til juli måned, i år med noe færre
totale antall starter, mye grunnet avlysningene vi fikk i løpet av sesongen. Men på Hvasser og
Brøtsø rundt var det hele 19 Ynglinger på startstreken.
Deltakelsen i FS-klassen var den laveste på mange år. Dette skyldes noen på lange feriereiser
i år og noen som har falt fra.
Minimal deltakelse i Killing-klassen - til tross for at det er et betydelig antall Killinger rundt
på øyene.
* Sammenlagtvinner i snekkeklassen ble FS 37 Tora -Arne Huser foran FS 19 Toff -Tore
Marthinsen og FS 20 Honor111 - Dag Augheim
* Sammenlagtvinner i Yngling ble Y415 Tingeling. Espen Stokkeland med familie.
* 1. premien for god deltagelse i FS-klassen går til, FS 37 Tora - Arne Huser Disse deltok i
samtlige seilaser.
* Deltakerpremiering for deltakelse i minst 2/3 av seilasenegår til: FS 43 Trond V. Jensen/
Arnt Erik Holter
* Deltakerpremie for mannskap Utgår i år da den ble avlyst.

Færder Seilforenings har også aktive medlemmer som deltar i nasjonale og internasjonale
regattaer. Espen Stokkeland representerte Færder Seilforening i NM for Express og Norges
Seilforbunds Mesternes Mester. Espen innkasserte henholdsvis gull og bronse. Styret
gratulerer. Videre kan det nevnes at Marius Mowe ble nr 3 i IF NM, Christian Jaksjø deltok i
både nasjonale og internasjonale regattaer i Yngling, mens Svein Sørensen deltok i Express
NM.

Samarbeidet med skolene i kommunen om et opplegg knyttet til sjø, båtliv og seiling er noe
redusert. Unger fra Lindhøy er i god og stabil drift. Skolen står for det pedagogiske opplegget,
mens FS bidrar med tre Meginjoller (opplæringsbåter) og bruk av anlegget i Sandøsund.
Skolen 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. Dessverre er det slik at ungdomskolen (gjennom Færder Kommune)nå
har fått ett tilbud fra Tønsberg Seilforening.

Foreningens egne web-sider er godt besøkt, særlig om sommeren. Dette gjelder også
Facebook siden. En spesiell takk til web-ansvarlig, Kjell Aarø for drift og administrasjon av
web-sidene.

Færder Seilforening- Årsmelding 2021

Revidert 02.11.2021 - 07:11

3
Av aktiviteter for øvrig nevner vi bl.a.:
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Ordningen med faste fortøyningsplasser for Meginjollene ved flytebrygga vest for
Seilbua er videreført i 2021. Meginplassene disponeres i vår- og høstsemesteret, men
ikke i sommerferien. Det er ønskelig at disse plassene kunne disponeres hele
sesongen, men Sandøsund Båtforening kan ikke imøtekomme dette behovet. Det
betales imidlertid ikke leie for disse plassene.
Samarbeid med Skjærgårdstjenesten om utsetting og opptak av start- og rundingsbøyer
er videreført, og fungerer meget bra. Vi har i år fått nye startbøyer, her må vi ha nye
moringer da de vi har er for lette.
FS deltok i Tjømehallen i 4 september med stand, sammen med Hvasser og Brøtsø
historielag.
Bryggeplasser: Dette er en av de største utfordringene for Færder Seilforening. Med
totalt 149 startende båter og et økende antall uten faste plass i umiddelbar nærhet, har
vi vært avhengig av velvilje blant våre «havne-naboer» i 2021 ble det satt ned en
bryggeplassgruppe bestående av Per Olaf Lia, Arne Huser, Espen Torgersen og Trine
Øyen. Som skal jobbe videre med problemstillingen. store problem, skulle gjerne hatt
Rekrutering: Her har Arne Huser gjort en fin jobb. Han ringte alle snekkeeiere i vinter.
for å høre om hvorfor de ikke seilte og hva som skal til for at de seiler igjen. Han
stiftet Seilsnekkas Venner, en forening som har som mål å få flest Færdersnekker på
vannet igjen. Ett flott initiativ. Foreningen har egen hjemmeside og Facebook side.
Foreningen har hatt en utlånsbåt i å som ble nr 3 i sammenlagte i år.
12 September hadde vi kulturminnedagen, da ble det arrangert skuespill på «brygga
vår» med 80 personer som kom og så på. Det ble en suksess og honnør til Arne Huser
som var primus motor for arrangementet.
Autostart systemet har vært i bruk i hele sesongen 2021. Erfaringene med systemet er
lovende, og systemet vil bli videreutviklet. I år har videoopptak av starlinjen blitt
testet. Videodømming av start/målgang vil bli løpende vurdert for Ynglingklassen,
med målsetning om å implementere for alle klasser på et fremtidig tidspunkt.
Autostart systemet vil også vurdere bruk av en lystavle for nedtelling, mulighet for
App tilgang osv. En stor takk rettes til Tom Christian Morthensen som er ansvarlig for
Autostart systemet og legger ned et betydelig antall dugnadstimer i dette arbeidet. En
av målsettingene med prosjektet er å forenkle arbeidet for startbemanningen og på sikt
muliggjøre et fullstendig automatisk start- og målgang system.
Ynglingseilerne har gjennom sommeren arrangert treningsregattaer på hver onsdag i
hele juli, med bra deltakelse og hyggelig seilprat på FS bryggen etter seilingen.

Bemanningen av startbua har vært en utfordring også i 2021. 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 det meste 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.
Årets regnskap viser et overskudd på 6354 kr. mot et budsjettert nullresultat. Overskuddet
skyldes hovedsakelig god kostnadskontroll og høyere inntekter fra startavgifter, kontingent,
vaffelsalg og momsrefusjon.
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Inntektene fra Grasrotandelen har de siste par årene ligget forholdsvis stabilt rundt 15.000
kroner. Endringer i beregningsgrunnlaget fom 20 har medført at dette har økt, og ligger nå i
overkant av kr. 20.000 pr. år. Totalt har FS mottatt om lag kr. 175.000 siden ordningen med
Grasrotandel startet opp i 2009.
Færder Seilforening har pt.154 (148 betalende) medlemmer. Kun 3 medlemmer har ikke
betalt kontingent i 2021; og har heller ikke sagt opp medlemskapet. Noen av disse blir strøket
fra medlemslistene. Nye medlemmer er hovedsakelig kommet blant ynglingseilerne, men
også noen snekkeklassen.
FS har pt. 3 æresmedlemmer; Kjell Aarø, Tore Marhinsen og Gunnar Serck -Hansen

Hvasser, oktober 2021
Styret i Færder Seilforening
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