ÅRSMELDING 2011 FOR TROMSØ SEILFORENING

1 TSF organisasjon
Styret
Følgende styre ble valgt på årsmøtet 28. februar 2011:
Formann
Nestformann
Styremedlem
Kasserer
Varamedlem

Andreas Tøllefsen
Knut Eilif Schrøder
Helga Kramvik
Hans Olaf Brox
Trond O. Johansen

Øvrig ”administrasjon”
Valgkomitè
Tommy Hågensen og Thor-Magne Jensen
Regattakomitè
Lars Dybfest (leder), Christian Riksheim og Trond Johansen
Revisor
Knut Sørensen
Lysmålere
Øyvind Rasmussen og Svein Morten Sørensen er godkjente seilmålere for
LYS
Lyskontakt
Kyrre Sollund
Medlemmer
Tromsø seilforening hadde pr 31.12. 2011 73 kontingentinnbetalinger. Av disse er 12
familiemedlemmer.
Tromsø Seilforenings har ett æresmedlem det er Svein Krane.

2 Aktiviteter i 2011
Troms Seilkrets møte
Seilkretsen hadde møte 3. November 2011.
På møtet ble situasjonen i de respektive seilforeningene diskutert. Fokus lå på hvordan man kan
øke samhandling og økt deltakelse fra båter fra andre seilforeninger på egne opplegg.
Styremøter
Styret har avholdt 8 styremøter.

Tromsø seilforening, boks 1130, 9261 Tromsø
Orgnr. 975 527 662, epost: post@tromsoseil.no, web: www.tromsoseil.no

Saker som styret har vært engasjert i:
Omleggelse av nettsiden der Christian Sæther Riksheim og Lars Dybfest har dratt lasset og
fullstendig revitalisert nettsatsningen.
Felles sjøsportsenter for samlokalisering av flere brukere av sjøen. På møte i sommer var
seiling, kajakk, kiteing og dykking representert.
•

•

Seilforeningen har holdt seilkurs for nybegynnere. Kurset høstet gode kritikker og har blitt
etterspurt i vinter.
Andre aktiviteter:
Seilseongen ble avsluttet med en fest på løkta 15. oktober.
•

3 Regattakomiteens årsberetning
Regattakomiteen bestod i 2011 av følgende medlemmer:
Lars Dybfest, Leder
Christian Riksheim
Trond Johansen
Regattakomiteen har i 2011 arrangert tirsdagsregattaen, Karlsøyregattaen og Tromsøregattaen. I
tillegg har komiteen vært nødt til å avlyse Hekkingen-Andenes på grunn av manglende interesse.
Tirsdagsregattaen
Totalt ble det seilt 16 tirsdager i 2011. Vinner i klasse 1 (lystall 1,20 og nedover) ble Taz med
Knut Schrøder som skipper. I klasse 2 (lystall 1,21 og oppover) var det Tim3out og Tommy
Hågensen som stakk av med seieren.
Deltagelsen har i snitt ligget på ca 7 startende båter hver tirsdag som må sies å være noe under
tilfredsstillende. Regattakomiteen skulle gjerne ha sett flere båter i sundet.
Startbåtdugnaden har fungert greit denne sesongen, men den lave deltakelsen på tirsdagene har
gjort at det også har vært for få båter tilgjengelig for å ta starten og vaffeldugnaden.
Vi har videreført systemet for utregning og publisering av resultater og dette må sies å ha fungert
tilfredsstillende, men ikke optimalt. Utfordringen synes å være å lære flere opp i bruk av
Sailwave programmet og mulighet til internettforbindelse på Løkta.
Karlsøyregattaen
Årets Karlsøyregatta ble dessverre preget av svært lette vinder og ingen av de seks startende
båtene klarte å fullføre hele distansen. Seilasen ble avgjort på egen tidtaking ved 70 grader nord.
Premieutdeling ble gjennomført på Yonas dagen etter seilasen og deltakerene fikk
deltakermerker samt premier sponset av Sparebanken Nord-norge.
1. Ada med Trond Johansen
2. Tim3out med Tommy Hågensen
3. Elvira med Yngve Karlsen
KM Kjølbåter - Sommarøy
KM, som i 2011 skulle arrangeres av Senja SF, ble dessverre også avlyst på grunn av få (1)
påmeldinger.
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Hekkingen-Andenes
Komiteen måtte dessverre innse at påmeldingen til årets regatta var for lav til å kunne arrangere
denne flotte regattaen.
KM Joller
TSF arrangerte også KM for joller på Aakrestranda, her ble det seilt i klasser for RS Feva, junior
og senior, samt Optimist.
Tromsøregattaen (bymesterskapet)
Tromsøregattaen ble i år arrangert som en variant med modifisert gunderstart og en bane på faste
merker fra Løkta til Balsfjord og tilbake. Regattaen hadde oppmuntrende høyt deltakerantall (13
påmeldte) og formen, med denne typen startprosedyre, var morsom både for deltakere og
arrangør.
Resultater:
1. Fia med Thor Magne Jensen
2. Ada med Trond Johansen
3. Marathi med Anton Borch
Tromsøseilere utenbys
Nordland Offshore Race 2011: Ada, med Trond Johansen (TSF) og Steinar Drage (TSF), kom på
andre plass i klasse 2.
Klasse 1 ble vunnet av Flugt VII med Johan Holdø og Lars Dybfest (TSF)
Festspillregattaen: Tim3out, med Tommy Hågensen, Vegard Danielsen, Lars Slettjord, Nils
Nilsen, Håvar Nilssen og Lars Dybfest vant.
Vestfjordseilasen: Elvira, med Yngve Karlsen, og Petra, med Hans Olav Brox vant hver sin
klasse. Vi har dessverre ikke navnene til mannskapene.
Komiteen har lagt merke til at det har vært noe lavere aktivitet på hvor mange TSF båter som har
deltatt utenbys, men er veldig tilfreds med de gode resultatene til de som har deltatt.
For regattakommiteen:
Lars Dybfest, Leder
Christian Riksheim
Trond Johansen

4 Jollegruppas årsberetning for 2011
Aktiviteter:
Sesongen 2011 startet opp 30. april med bassengtreing i Stakkevollan svømmehall med to
Optimister. Dårlig oppmøte av nye seilere, men noen gamle møtte opp.
Det har vært trening 3 ganger pr uke i 2011, hvor Feva seilerne har hatt trening mandag og
torsdag og Optimistene onsdag og torsdag. Torsdagstreningen er fri trening for begge grupper,
samt regatta. I år har det stort sett kun vært Feva seilere på torsdagstreningene.
Første trening for Feva seilerne var 9. mai, mens Optimistene startet 11. mai.
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Det har til sammen vært organisert ca. 50 treinger fra mai til oktober, med unntak av juli, og
halve august.
Treningen er fortsatt på stranden ved gamle Olav Åkre, og vi håper at det vil bli mulighet for
dette også i 2012 sesongen.
Jollegruppen sliter fortsatt med rekrutering, både av nye seilere, samt flere trenere og personale
til å bistå på land.
Samarbeidet med Tromsdalen videregående skole, Xsport-linja om RS Feva-seiling er videreført
i 2011, og har hatt fullt hus i jollene flere ganger. Xsport-linja bruker jollene når forholdene
ligger til rette for det.
Jollegruppen hadde som målsetting i 2011 at våre jolleseilere skulle få møte andre seilere. TSF
hadde med to seilere til Skoleseilasen 2011 som ble arrangert i Oslo 15. – 17. juni.
Jollegruppen har samme målsetting for 2012, og ønsker å sende flere seilere til ulike
arrangementer for å treffe likesinnede.
Også i år ble jollegruppen invitert av Sør-Kvaløya IL-Allidrett til Optimist-happening i
Straumsbukta. 12 joller var på vannet, stor suksess også i år.
3 av Fevaseilerne hadde med sine respektive skoleklasser til seilaktivitet i både Optimist og
Feva. TSF stilte med trener.
Sesongen ble avsluttet med Kretsmesterskap den 8.oktober. Det ble en flott, om litt kald dag med
flotte vind forhold og glimt av sol. Salg av pølser, kake, kaffe og brus, partytelt og varmebod.
Takk til alle for flott innsats i gjennomføring av mesterskapet!
I optimistklassen stilte 8 båter med litt blandet mannskap til start. Det ble seilt 5 serier.
I Feva klassen stilte 4 båter til start i ungdomsklassen. Det ble seilt 6 serier.
I Feva for senior så vi en økning i antall deltagere, også her med 4 båter på startstreken. Det ble
gjennomført 2 serier. Se appendix 1 for resultatlister:
Utstyr:
Tromsø Seilforening eier tre RS Feva joller, fem Optimistjoller, en gummibåt og en RIB med
påhengsmotorer. I tillegg får vi bruke fem Optimistjoller som tilhører Redningsselskapet. Det ble
i 2011 innkjøpt slitedeler til Optimist og Feva. Ny påhengsmotor (brukt) ble kjøpt inn fra
Maritim Center som erstatning for en ødelagt motor fra 2010 sesongen.
Det ble i 2011 laget en sikkerhetsinstruks for jolleseiling i regi av TSF. Instruksen inneholder
momenter for trenere, seilere, foreldre osv. Instruksen skal følges, og skal alltid ligge tilgjengelig
på TSF hjemmesider. Videre er det utarbeidet en jollekontrakt som må signeres av trenere og
foreldre.
Medieomtale:
Jollegruppen har i 2011 fått medieomtale:
En bekymret tilskuer observerte 5.juni en jolle som gikk rundt, og så personer ligge i vannet.
Tilskueren ringte så 113 som aksjonerte hurtig!
Sakset fra pressemeldingen TSF sendte ut etter episoden:
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«En av båtene fikk i dag et velt litt utenfor Fagereng, og de to unge strevde ganske riktig en hel
del med å komme seg opp igjen. Dette var første gangen. Til slutt fikk de assistanse fra
følgebåten. Like etterpå fikk vi selskap av Brannvesenets bergingsbåt, som vi kunne berolige
med at alt var under kontroll. I tillegg kunne vi se utrykningsbiler på land.
Seiling og kystkultur har lange tradisjoner i Tromsø, og på Tromsøya har vi en stor fordel ved at
vi også kan sees godt fra land. Slik stiller vi i norsk særklasse; regattaseiling med joller i
Norge skjer ofte et godt stykke utpå. Derfor vil vi gjerne melde til alle Tromsøværinger som
ser på at selv om det ser dramatisk og vanskelig ut så har Tromsø seilforening fokus på
sikkerhet. Målet vårt er at de unge seilerne skal mestre båten sin i slags manøvrer og i allslags
vind. Da blir de også veldig gode i hvilken som helst annen farkost under alle forhold. Vi setter
stor pris på at bergingsapparatet i Tromsø er klar, og at folk på land er oppmerksomme på hva
som skjer. Men vi ønsker jo ikke å lage unødvendige utrykninger, og vi har avtalt hvordan vi kan
bli bedre.»
mvh
Knut Eilif Schrøder
Jollegruppa

5

Rapport fra LYS kontakten i TSF.

Det har i løpet av 2011 ikke vært noen henvendelse angående LYS tall og problemer relatert til
dette.
En del LYS korrigeringer fra Norlys har skapt noe debatt, men ingen har "protestert" foreløbig.
Det er en del nye båter i foreninga og noen har kjøpt umålte seil, så det er noen båteiere som
etterspør LYS måler for seil og klassemåler for Norlys.
mvh
Kyrre Sollund
Lyskontakt
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6 ØKONOMI
Det har lyktes å snu det katastrofale underskuddet fra 2010 på kr 109.000 til et overskudd i 2011
på kr 12.000. Vi ser imidlertid at inntektene fra grasrotandelen viser vesentlig nedgang, dette er
en post styret ikke har noen innvirkning på, vi kan bare henstille til medlemmene å la
grasrotandelen gå til foreningen.
mvh
Hans Olaf Brox
Årets resultat har likevel ført til at kommende styre står friere til å fremme kostnadskrevende
aktiviteter enn styret kunne gjøre for 2011.

7 Aktivitetsplan 2012
NNM i jolle
Treningshelg med NSF
Foreldregruppe
Sende seilere til
nasjonale/internasjonale
mesterskap
Videreføre
treningsfrekvens
Øke sammarbeidet med
xsportlinja på Tromsdalen
videregående
Løkta som klubbhus
Øke antall medlemmer
Rekrutere turseilere i
seilermiljøet
Gjøre det atraktivt å bli og
være medlem i TSF
Arrangere regatta
Økt engasjement fra
foreningens medlemmer
Gjøre TSF synlig
Opprettholde god dialog
med Tromsø havn

Ambisjoner om å lage NNM for joller
NSF kommer med trenere
Engasjere foreldre til å hjelpe til på
treningene

Jollegruppa/styret
Jollegruppa/styret
Jollegruppa
Jollegruppa/
kjølbåtgruppa/styret
jollegruppa
jollegruppa

Bruke Løktas lokaler til ulike
arrangement for å skape eierfølelse til
Løkta
Få inn igjen noen av de medlemene vi
mistet.
Engasjere turseilerne ved å tilby
aktiviteter som ikke direkte er
regattaorientert
Temakvelder, forsikringer, kurskvelder.

Styret

Øke oppslutningen om regattaene

Regattakomiteen/styr
et
Styret

Bruke hjemmesida for å skape
engasjement
Utvikle indre havn

Alle
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Styret
Styret
Styret

Styret
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Appendix 1:

KM 2011Optimist
Overall
Rank Boat

Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Entries: 10, Scoring system: Appendix A
Class SailNo Club HelmName CrewName Rating R1
R2
R3
R4
R5

Total Nett

1st

Optimist 3626

Håvard

(1.0)

1.0

1.0

1.0

1.0

2nd

Optimist 3204

Eirik

2.0

2.0

2.0

2.0

(3.0) 11.0

8.0

3rd

Optimist 3

Espen

3.0

3.0

(4.0) 3.0

4.0

17.0

13.0

4th

Optimist 2

Teodor

(11.0 11.0 11.0 4.0
DNS) DNS DNS

5.0

42.0

31.0

5th

Optimist 4

(11.0 11.0 11.0 11.0 2.0
DNF) DNF DNC DNC

46.0

35.0

6th

Optimist 6

(11.0 11.0 3.0
DNF) DNF

11.0 11.0 47.0
DNC DNC

36.0

7th

Optimist 5

Artur

(11.0 4.0
DNF)

11.0 11.0 11.0 48.0
DNF DNF DNE

37.0

8th

Optimist 9

Vebjørn

(11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 55.0
DNF) DNF DNC DNC DNC

44.0

8th

Optimist 8

(11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 55.0
DNF) DNF DNC DNC DNC

44.0

(11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 55.0
DNC) DNC DNC DNC DNC

44.0

8th

5.0

4.0

KM 2011 RS Feva
Overall
Sailed: 6, Discards: 2, To count: 4, Entries: 4, Scoring system: Appendix A
Rank Boat Class SailNo Club HelmName CrewName Rating R1 R2 R3
R4 R5 R6 Total N
e
tt
1st

RS
Feva

3299

Håvard

Magnus

(2.0) 1.0

1.0

(2.0)

1.0 1.0 8.0

4
.
0

2nd

RS
Feva

3303

Arild

Sigurd

1.0

(2.0) (2.0) 1.0

2.0 2.0 10.0

6
.
0

3rd

RS
Feva

3302

Finn

Åmund

3.0

3.0

(4.0) (5.0 3.0 3.0 21.0
DNF)

1
2
.
0

4th

RS
Feva

2996

Hans Erik

Morten

(4.0) (4.0) 3.0

3.0

4.0 4.0 22.0

KM 2011 RS Feva Senior
Overall
Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 4, Scoring system: Appendix A
Rank Boat Class SailNo Club HelmName CrewName Rating R1
R2
Total Nett
1st

RS Feva 3303

Håkon

2nd

RS Feva 3302

Øyvind

Hans
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1.0 1.0

2.0

2.0

4.0 2.0

6.0

6.0

1
4
.
0

3rd

RS Feva 2996

Morten

4th

Rs Feva 3299

Svein Morten Stein Tore

Helle
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3.0 3.0

6.0

6.0

2.0 5.0 DNF 7.0

7.0

