
ÅRSMELDING 2012 FOR TROMSØ 
SEILFORENING 
 

1. Følgende styre ble valgt på årsmøtet som ble avholdt tirsdag 28 

februar 2012: 
Formann: Christian Sæther Riksheim 

Nestformann: Knut Eilif Schrøder 

Styremedlemmer: Vegard Danielsen og Anton Borch 

Det var ingen som var innstilt som kasserer, så styreformann har hatt oppgaven med å betale 

regninger gjennom størstedelen av året 

 

Andre roller i TSF 
Valgkomiteen går inn i sitt siste år og består av Tommy Hågensen og Thor-Magne Jensen 

Regattakomite: Lars Dybfest (leder) og Anton Borch (styret), Thor-Magne Jensen og Trond Johansen 

Revisor Knut Sørensen 

Godkjente lysmålere: Øyvind Rasmussen og Svein Morten Sørensen 

Lyskontakt Kyrre Sollund 

 

Medlemmer: 
Tromsø seilforening hadde pr 31.12. 2012 94 kontingentinnbetalinger. Inkludert i disse er 18 

familiemedlemsskap. Herunder telles også 2 Seniormedlemmer og 3 jollemedlemsskap og 1 

æresmedlem 

Tromsø Seilforenings eneste æresmedlem er fortsatt Svein Krane.  

Økonomi 
Siden styret ikke har hatt en fungerende kasserer før Håkon trådte til som regnskapsfører og hjalp 

har det vært et uoversiktlig år som har gått med et betydelig underskudd. Dette kan forklares på 

flere vis, men styrets manglende oppfølging på innbetaling av jolletrening og kontingenter forklarer 

en del. Et annet punkt er at vi har brukt nesten 10.000,- på premier til de neste tre års 

tirsdagsregattaer, en post som ikke var tatt med i budsjettet for 2012. 

Vi har også valgt å bruke mer penger på jollegruppa, og sendte jolleseilere og trener sørover på 

stevne. Innkjøp av genakkere og storseil til jollene var ikke lagt inn i fjorårets budsjett. 

Vi har også valgt å legge mer penger i premier og «goder» i året som har gått. Vi har bevisst valgt å 

ha lave innbetalinger til aktiviteter som for eksempel Karlsøyregattaen og Tromsøregattaen. 

 

Aktiviteter i 2012  
Det har ikke vært møte i Troms Seilkrets. Det har vært flere initiativ, men ingen av forslagene har latt 

seg gjennomføre 

Styret har avholdt 8 styremøter gjennom sesongen og det har vært litt lite styring på økonomien på 

grunn av manglende kasserer. Dette har vært håndtert av formann med nød og neppe og Håkon 



Fottland har gått inn og hatt funksjon som regnskapsfører. Siden Håkon ikke ble involvert før utpå 

høsten har han hatt en uoversiktlig inngang til funksjonen, men har stått utrettelig på for å få tallene 

til å gå opp. 

 

Fokus for styret i 2012 
Dokumentere styrearbeid og lage oversikt over arbeidsoppgavene til styret og når på året de må 

gjøres. Det har vært løpende produsert en styrehandbok som skal gjøre det enklere å gå neste år i 

møte og planlegge oppgaver fortløpende, og godt i forkant 

Nettsiden har vært godt oppdatert i høysesongen, men vi har for lite trykk gjennom hele året for å 

kalle oss fornøyd. Hovedprodusenter av innhold på siden har vært Lars Dybfest, Håkon Fottland og 

Christian Riksheim. Her vil vi gjerne ha flere bidragsytere 

Seilkurs ble arrangert i mai, og på grunn av litt sen markedsføring fikk vi ikke like mange deltagere 

som i fjor. Her er det rom for forbedring 

Vi har også hatt testår med PayPal for betaling av tjenester på nett. Dette ser vi at har kostet en del i 

gebyrer, men har vært godt mottatt blant medlemmene. 

Styret har også besluttet for neste år at vi skal benytte styreweb for enklere handtering av 

medlemmer og informasjonsflyt 

Styret innstiller at vi opprettholder kontingentene som de ble satt ved årsmøtet i 

Aktivitetsplan 
Styret hadde som mål å øke medlemstallet og vi har hatt økning fra 73 medlemmer til 94, som vil si 

en økning på over 25%. Vi ønsket å tilby aktiviteter til turseilere, men har ikke lyktes med dette til 

tross for to godt planlagte turer. Temakveldene har imidlertid vært populære og har et godt 

potensiale til å utvikles. Hjemmesida har også hatt godt besøk, men har potensiale for å bli betydelig 

bedre med flere bidragsytere. Dialogen med Tromsø Havn har ikke hatt noen videre utvikling, men vi 

ønsker fortsatt samtaler for å være deltakende i indre havn 

 

Andre aktiviteter 
Av andre aktiviteter har vi arrangert 3 temakvelder på Løkta. 

Først hadde vi Foredrag i storseil og forseilstrim i regi av TSF og Norges Seilforbund som var meget 

godt besøkt. Deretter hadde vi Frivind på besøk som hadde fokus på metrologi og planlegging av 

langturseiling. Til sist hadde vi temakveld med Strøm i båt, hvor nok de oppmøtte fikk seg en liten 

åpenbaring 

Vi avsluttet sesongen 2012 med an årsfest på Løkta etter Tromsøregattaen 6 oktober 

 

Valgkomiteens innstilling til styret for 2013 
STYRET 
Leder: Christian Sæther Riksheim 

Nestformann: Ken Olsen 

Kasserer: Kolbjørn Aare 

Medlem: Vegard Danielsen 

Medlem: Knut Eilif Schrøder 

Varamedlem: Lars Dybfest 



 

REGATTAKOMITÉ 
Leder: Lars Dybfest 

Medlem: Thor-Magne Jensen 

Medlem: Jostein Hansen 

 

VALGKOMITÉ 
Lena Larssen 

  

2. Årsmelding for TSF jollegruppe. 
 

Før sesongen 2012 ble følgende målsettinger satt (ikke i prioritert rekkefølge): 

 

1: TSF skulle invitere og arrangere NNM i RS Feva 

2: Arrangere treningshelg med trenere fra Norges Seilforbund (NSF)  

3: Engasjere foreldre til å hjelpe til på treninger 

4: Sende seilere til nasjonalt/internasjonalt mesterskap 

5: Videreføre treningsfrekvensen 

6: Videreføre samarbeidet med Xsportlinja på Tromsdalen videregående 

 

Aktiviteter: 
 

Det har vært trening 3 ganger pr uke i 2012, 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 som i fjor har det stort sett kun vært Feva seilere på torsdagstreningene. 

 

Første trening for Optimist seilerne var 9. mai, mens Feva seilerene startet 11. mai. 

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 det ser ut til at man kan være der også i 

2013 sesongen. 

Det jobbes med blant annet Tromsø Idrettsråd angående anlegg for jolleseilingen.  

 

Jollegruppen trenger fortsatt flere seilere, men ser en svak oppadgående kurve. Foreldre 

engasjementet har vært bra, men fortsatt trenger vi flere! Det er også ønskelig med flere trenere. 

Dette er områder som det må settes fokus på i årets sesong 

 

TSF stilte to lag til Norges Cup i RS Feva i Tønsberg 8. og 9. september. Tilbakemeldinger fra trener 

og seilere var veldig bra, og dette var helt klart en vitamininnsprøytning! Det ene laget klarte 

målsettingen om topp 10 plassering. Flott oppslag i Nordlys ble det også. Dette er noe jollegruppen 

vil prøve å få til også i inneværende år! 

 

Lars Landmark fra Norges seilforbund var i Tromsø 8. til 9. mai, hvor han hadde trenings samling med 

jolleseilere fra TSF og eget opplegg for Xsportlinja på Tromsdalen. 



 

Samarbeidet med Tromsdalen videregående skole, Xsport-linja om RS Feva-seiling ble videreført i 

2012. Xsport-linja bruker jollene når forholdene ligger til rette for det.  

 

Også i år ble jollegruppen invitert av Sør-Kvaløya IL-Allidrett til Optimist-happening i Straumsbukta. 

12 joller og 22 seilere var på vannet, stor suksess også i år med fin bris for nye seilere. Dette 

samarbeidet har også gitt økt rekrutering i form av nye Optmistjolleseilere til klubben. 

 

TSF inviterte Bodø Seilforening, Finnsnes Seilforening og Lovund Seilforening til NNM i jolle. På grunn 

av manglende tilbakemelding ble ikke NNM arrangert. 

Sesongen ble avsluttet med Kretsmesterskap den 7.oktober. I tradisjon tro, var været også denne 

gangen på vår side. Det ble en flott, om litt kald dag med flotte vind forhold og glimt av sol. Salg av 

pølser, kake, kaffe og brus og partytelt. Gledelig i år var at seniorklassen økte i størrelse. Takk til alle 

for flott innsats i gjennomføring av mesterskapet! 

 

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 

2012 investert i nye seil til Optimistene, to nye gennakere til Feva samt diverse slitedeler. To av 

Optimistjollene har gjort sitt og trenger avløsere i løpet av 2013 sesongen. 

 

Oppsummering: 
Ut ifra målsettingene som ble satt, er man fornøyd med hva som har blitt utført i 2012 sesongen, 

men ser at man likevel har områder hvor man kan bli bedre. 

 

Jollegruppen ved  

Knut Schrøder 

 

3. Lyskontakten 
Det har i løpet av 2012 ikke vært noen henvendelse angående LYS tall og problemer relatert til dette. 

Nå endrer Norlys seg, og LYS er ikke lenger LYS. En båt som hadde LYS tall rundt 1,30 vil i 2013 ha et 

handicap omtrent på 1,000. For oss blir det ikke andre endringer enn at man får et nytt tall å 

forholde seg til.   Mere info rundt dette på www.norlys.no . Fortsatt er det etterspørsel etter 

kompetente målere av seil og båt. 

 

4. Regattakomiteens årsberetning 
 

Regattakomiteen bestod i 2012 av følgende medlemmer: 

 

Lars Dybfest, Leder 

Anton Borch 

Thor-Magne Jensen 

Trond Johansen 

 



Regattakomiteen har i 2012 arrangert tirsdagsregattaen, Karlsøyregattaen og Tromsøregattaen. I 

tillegg har komiteen vært nødt til å avlyse Hekkingen-Andenes på grunn av manglende interesse. 

Denne ble erstattet med en improvisert utgave av Tromsøya rundt. I prinsippet skulle Tromsø 

Seilforening også ha arrangert kretsmesterskap for kjølbåter. 

 

Tirsdagsregattaen 
Totalt ble det seilt 18 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 8 startende båter hver tirsdag som må sies å være noe under 

tilfredsstillende. Det er likevel noe bedre enn 2011 sesongen. 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 starte og vaffeldugnaden. 

 

Vi har videreført systemet for utregning og publisering av resultater og dette må sies å ha fungert 

tilfredsstillende, men ikke optimalt. Regattakomiteen mener seg likevel fornøyd med den tekniske 

gjennomføringen av sesongen. 

 

Karlsøyregattaen 
Årets Karlsøyregatta ble en utfordring for deltakerne. Seilasen gikk til Nordlenangen med ei innlagt 

overnatting der. Vi fikk servert nydelig mat og deltakerne uten mulighet til å sove i båtene ble 

innlosjert på komfortable hytter. Værmeldingen for returen til Tromsø dagen etter tilsa sterk vind og 

vi gjorde tiltak med å framskynde starten og sette starten for båtene med lavest lystall noe før slik at 

vi kunne krysse Ullsfjorden mest mulig samlet for å holde hverandre under oppsikt. Dagen startet 

med moderat vind og de første timene forløp uten særlig dramatikk. Når de fremste båtene var 

kommet seg et lite stykke inn Grøtsundet endret situasjonen seg. Det blåste opp med vesentlig 

kraftigere vind fra sør. Tre båter så seg nødt til å be om assistanse, to båter fikk slep av 

redningsskøyte og kystvakt til Oldervika, mens en båt kom seg til havn i Tromsø uten behov for 

assistanse men fulgt av lettbåt fra KV Farm. 

 

Det at seilasen «mistet» halvparten av deltakerne gjorde det vanskelig å få gjennomført 

premieutdeling fordi tidtaking og tolking av seillingsbestemmelsene ble svært vanskelig i de rådende 

forholdene. 

 



Regattakomiteen har innstilt på følgende resultater:

 
 

På grunn av de spesielle omstendighetene innstiller regattakomiteen også på at Karlsøyregattaen 

2012 ikke gir noen napp i vandrepremien til raskeste båt. 

 

På tross av de vanskelige forholdene ønsker vi å skryte av opplegget for denne utgaven av 

Karlsøyregattaen. Vi opplevde det som at å stoppe i Nord-Lenangen for bespisning og overnatting 

var et fint format på seilasen. 

 

Hekkingen-Andenes 
Komiteen måtte dessverre innse at påmeldingen til årets regatta var for lav til å kunne arrangere 

denne flotte regattaen. 

 

Tromsøya rundt 
Da vi vurderte det til å være for få påmeldte til å arrangere Hekkingen-Andenes på Sommarøya 

valgte vi å, i stedet, forsøke å ha et arrangement nærmere byen. Løsningen ble å børste støv av et 

kappseilingsformat vi har hatt i mange år i foreninga nemlig å seile Tromsøya rundt. 



 
 

 

KM Joller 
TSF arrangerte også km for joller på Aakrestranda, her ble det seilt i klasser for RS Feva, junior og 

senior, samt Optimist. Regattakomiteen var tilstede men arrangementet ble i sin helhet forestått av 

jollegruppa. 

 

Tromsøregattaen (bymesterskapet) 
Tromsøregattaen ble arrangert som en todelt seilas, med en litt lengre seilas i lett vind til Tisnes og 

en kort variant i økende vind i Tromsøsundet. 

 
Seilasen ble dekket av lokalavisene noe vi synes var veldig hyggelig. 

 

2013 sesongen 
Regattakomiteen har gjort seg noen tanker om 2013 sesongen. Vi har laget startbåtliste for 

sesongen 

og vi har redigert seilingsbestemmelsene med tanke på hvilke datoer som er aktuelle. 

Regattakomiteen har innstilt på en ny vandrepremie for Tromsøya rundt og vil snarlig fastsette 

statutter for denne. 

 



Avtroppende regattakomite ser for seg at i 2013 så bør vi arrangere Tirsdagsregatta, Karlsøyregatta, 

Tromsøya rundt og Tromsøregatta. Vi ser at de kan bli vanskelig å arrangere Hekkingen-Andenes da 

det ikke har vært arrangert de to siste årene. Vi har hatt samtaler med Bodø Seilforening om et 

mulig NNM i 2013, men vi har ikke kommet til noen konklusjon. 

 

2013 sesongen kommer også til å by på nye utfordringer ved at et nytt respittsystem skal innføres, 

det vil si at alle båter vil få nye respitt-tall med de utfordringer det fører til for arrangører og 

deltakere. 

 

For regattakomiteen 2012 

 

17. Februar 2013 Lars Dybfest 

 

5. Praktisk Informasjon: 
Tromsø seilforening 

Boks 1130, 9261 Tromsø 

Orgnr. 975 527 662 

epost: post@tromsoseil.no 

web: www.tromsoseil.no 

 

mailto:post@tromsoseil.no
http://www.tromsoseil.no/

