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Tromsø Seilforening’s dagsorden for årsmøte 2015  

1. Godkjenne de stemmeberettigede. 
 

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 
Forslag til vedtak: innkallingen, sakliste og forretningsorden godkjennes 

3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen. 
Dirigent: 
Referent: 
Underskrift protokoll 1: 
Underskrift protokoll 2: 
 

4. Behandle TSF årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger. 
Forslag til vedtak: Årsmeldingene tas til etterretning. 
 

5. BehandleTSF’s regnskap i revidert stand. 
Forslag til vedtak: regnskapet godkjennes. 
 

6. Behandle innkomne forslag og saker. 
Det er ingen innkomne saker. 
 

7. Fastsette medlemskontingent. 
Forslag til vedtak: Ingen endring i kontingentsatsene 
 

8. Vedta TSF’s budsjett for 2015 
Forslag til vedtak: Budsjettet vedtas. 
 

9. Behandle TSF’s organisasjonsplan. 
Forslag til vedtak: Organisasjonsplanen tas til etterretning. 
 

10. Foreta følgende valg: 
a)       -Leder 

Forslag: Ken Olsen 

b)  -kasserer  
Forslag: Kolbjørn Aarø 
-Nestleder: 
Forslag: Helga Kramvik 
-Varamedlem: 
Forslag: Trond Otto Johansen 

Styremedlemmene Thor Magne Jensen og Svein M. Sørensen er ikke på valg. 
 
c) 1 revisor 

Forslag: Jan Roar Pedersen 
 

d) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd TSF har representasjonsrett 
Forslag til vedtak: Styret gis fullmakt til å oppnevne disse personer 
 

e) Valgkomité med leder og 1 medlem for neste årsmøte 
Forslag: Johan Johansen og Lena Larssen 
 

Leder Ken Olsen og Kasserer Kolbjørn Aarø har signaturrett for Tromsø Seilforening hver for 
seg 
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Årsmelding Tromsø Seilforening for 2014 

 

Følgende styre ble valgt på årsmøtet som ble avholdt tirsdag 5 mars 2014: 
Formann: Ken Olsen 
Nestformann: Helga Kramvik 
Styremedlemmer: Svein Morten Sørensen, Thor-Magne Jensen 
Kasserer Kolbjørn Aarø 
Varamedlem: Trond O. Johansen 
  
Regattakomite 
Leder: Tommy Hågensen 
Medlem: Thor-Magne Jensen,  Jostein Hansen,  Stefan Christensen 
  
Valgkomite 
Lena Larssen 
Johan Johansen 
  
Medlemmer: 
Tromsø Seilforening talte 74 (2013:87 ) medlemmer i 2014. Dette inkluderer 12 aktive jolleseilere, 5 
seniormedlemsskap og familiemedlemmer. 
Tromsø Seilforeningens eneste æresmedlem er Svein Krane.   
 
Fokus for styret i 2014 
Fokuset for Tromsø seilforening var i 2014  å sikre at de medlemmer vi har fortsatt ønsket å være 
medlem i foreningen.  Og samtidig kunne øke medlemsmassen. Vi fikk nye medlemmer med å 
arrangere seilkurs. Og dette må videreføres i 2015. Dessverre fikk vi ett frafall av medlemmer da vi 
byttet medlemsregister til Norges Idrettsforbund sitt Klubbadmin. Noen av medlemmene som vi 
mistet, ga inntrykk av at betalingsløsningen ble for vanskelig. Vi hadde også mangelfull 
medlemsinformasjon. Slik at vi manglet epostadresse til noen medlemmer, og disse fikk ikke tilbud 
om å betale medlemskap. 

Vi har hatt kontakt med Tromsø Havn om bryggefasilitetene utenfor Løkta, men vi klarte ikke å 
komme til en ordning i 2014. Men vi jobber med å få en permanent løsning i 2015.  Løsningen vi 
jobber for er att TSF skal disponere en egen brygge, som vi også har eierskap til. 

  
Økonomi 
Regnskapet 2014 viser et positivt resultat på kr 28.156,71. Regnskapet bærer preg av liten aktivitet. 
Dette viser både inntekter og kostnader sammenlignet med budsjett.  Foreningen anskaffet seg 2 nye 
følgebåter som representerer foreningens eiendeler. Foreningen har kr. 219.075,- i banken.  
 
Noter til regnskapet 
1. Konto 2960 Består av refusjon av utgifter til jollegruppa kr 508,71 som er utbetalt i januar 

2015 
2. Konto 2901 Ubetalt refusjon gjeld består av kr. 800,- gjelder innbetalinger til årsfest, disse 

skulle vært ført som inntekter. Dette er gjort i januar 2015.   
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Aktiviteter i 2014  
Det har ikke vært møte i Troms Seilkrets. 
Styret har avholdt 6 styremøter. Kasserer har holdt god oversikt over økonomi og fulgt opp styret på 
dette. 
Hovedaktiviteten til styret har vært å få en avtale med Tromsø Havn omkring brygge ved Løkta. Og få 
til innkjøp av følgebåter til jollegruppa. 
  
  
Aktivitetsplan 
Håkon Fotland gjør en fenomenal jobb for jollegruppa, og TSF er evig takknemlig for all tid han legger 
i dette arbeidet. Og aktivitetsnivået i jollegruppa er helt avhengig av Håkons innsats. 

Vi har hatt for få aktivitetskvelder i 2014, dette må vi rette på i 2015. Det har også vært svært 
varierende deltakelse på våre regattaer, Vi må klare å engasjere medlemmene til å være aktiv med 
sine båter. Enten det gjelder regatta eller tur. 

 
REGATTAKOMITEENS ÅRSBERETNING  
 
Regattaaktiviteter gjennomført sommeren 2014. 
Regatta sesongen startet med Kick off møte / festlig samvær 30 april.  
1. mai ble det gjennomført to regattaer med 4 deltagende båter.  
 
Tirsdags regatta: 
Det ble gjennomført 8 tirsdagsregattaer på våren og 9 tirstagsregattaer på høsten.  
Totalt har 13 båter vært med minst 1 gang (8 i klasse 1 og 5 i klasse 2).  
Det har vært med mellom 3 og 9 båter hver tirsdag.  
Så langt deltagende båter strakk til hadde vi startbåt med ansvar for tidtaking, vafler og 
premieutdeling. Noen startbåter stilte også på Lysegrunn for å ta starten.  De tirsdager det manglet 
startbåt sørget vi for vafler og kaffe etter målgang alle tirsdager. 
 
Karlsøyregatta: 
Det stilte 5 båter på Karlsøyregattaen som ble gjennomført som non stopp seilas med start fredag 
kveld 13. Juni. Regattaen startet med sørvest vind rundt 5 m/s vind og økte på til 12 m/s igjennom 
natten.  Båtene hadde således god driv hele veien. Utover morrakvisten bøttet det ned med regn og 
vi var så våte som det overhode er mulig å bli ved målgang. Siste båt var i mål etter 16 timer utseilt 
tid.Vinner ble Marati med skipper Anton Borch som overtok vandretrofe (treskjæring) fra forrige års 
vinner Thor Magen Jensen 
 
Shorthanded og Tromsøya rundt:  
Fredag 18 september ble det arrangert shorthanded baneseilas i Tromsøsundet. Dessverre avtok 
vinden og det ble etter vært vindstille. Ingen båter kom i mål, men vi hadde en fin kveld ute på 
sundet.   
Tromsøya rundt ble arrangert lørdag 19 september med nordlig runding av øya og alternative 
målganger. Grunnet lite ving rakk vi ikke rundt øya inne makstid. Endelig målgang ble ved 
Lanesgrunn. Dagen ble avsluttet med premieutdeling, grilling og trivelig samvær på løkta. 
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Tromsøregatta: 
Det ble gjennomført to regattaer lørdag 4. Oktober med etterfølgende årsfest og premieutdeling.  
 
 
 
Turgruppa 
Det var planlagt to turer i regi av TSF i 2014. Helga 6-9.2014 var det 5 båter som var med på tur. 
Turen gikk i området rundt Kvaløya.   

 

Vi hadde en flott tur med nydelige naturopplevelser. 

Den andre turen som var planlagt var felles seiltur til Grindøya kjølbåter og jolle. Da datoen ble satt 
var vi ikke klar over sykkelløpet Artic Race of Norway skulle være i Tromsø. Vi valgte da å avlyse den 
planlagte turen til Grindøya. 

Det er blitt laget en Instagramkonto. Våre medlemmer kan publisere sine Instagrambilder på denne 
siden. Hashtaggen er #TSFtur. Det har blitt lagt ut en del bilder i 2014. 

Det har ikke vært stor aktivitet og interesse for felles turer og arrangement dette året.  Det mest 
realistiske i 2015 er å planlegge 1 fellestur i regi av TSF. 

Lena Larssen 

 
 

Jollegruppa 
 

Jollesesongen 2014 startet med utpakking 03.mai og så var seilerne på sjøen jevnt utover 
hele sesongen til avslutningen 04.oktober. 

Årets store nyhet ble utskifting av begge følgebåtene til aluminiumsRIB, og de gamle ble 
solgt på Finn på et øyeblikk. Den ene ble anskaffet med støtte fra Sparebanken Nord Norge. 

RS Feva aktiviteten 

I utgangspunktet har det vært ønskelig å seile 2 dager i uken, grunnet mangel på instruktør / 
trener sa Marita og Svein Morten hjulpet av Morten og Øyvind seg villig til å ta 
mandagstreninger frem til sommerferien. Dette ble utvidet til å gjelde også høsten. Med dette 
ble det kun seiling en dag i uken - mandagene. 
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Seilerne har bestått av en gruppe på 7 gutter i alderen 12-17 år samt en jente (voksen). I 
tillegg har vi hatt noen gjesteseilere. 

Det er avholdt en regatta i Tromsø. Vi har ikke deltatt i regattaer utenfor Tromsø. 

Utstyret er vedlikeholdt og i god stand, noe investering i seil trenges. 

Det er stor mangel på voksne som kan stille til hjelp på permanent basis, både som trener, 
følgebåt samt skape miljø på land. 

Optimistjollene 

2014 var den tiende sesongen TSF driver seiling med Optimistjoller og det ble feiret med en 
ren jentegruppe: fire flotte jenter holdt følge med hverandre hele sesongen og ble riktig flinke. 
Og flotte foreldre fulgte med. Dette var veldig stas for treneren også. Onsdagene var 
treningsdag. 

Vi fikk ikke til å sende seilere til samlinger sørpå i år. Derimot ble det seilas for å utforske 
både Håkøya, Grindøya og rød-blinken. 

Optimistjollene har nå mange sesonger på seg og begynner å bli slitt. En jolle er nå 
kondemnert, de andre trenger opp-pussing, særlig er ripa framme og på hekken utsatt på 
samtlige joller. 

Som i 2013 ble vi invitert til å ta med Optimist-jollene til 4H Fylkesleir, i år i Rotsund 27-
30.juni. Her ble det fullt hus i alle båter og vi krysset fram og tilbake over sundet til Hamnnes. 
Kongeskipet var ventet til Hamnnes utpå ettermiddagen og forventningene var høye til en 
høytidelig passering med full seilføring – men det ble sent og vi måtte dessverre trekke på 
land. En dreven Feva-seiler var med som instruktør. 

Det har også vært seiling torsdagene for både Optimist og Feva-seilere, men mangel på 
trener har gjort denne dagen litt mer ustabil. Det er uheldig for å sikre bra kontinuitet. 

Svein Morten Sørensen og Håkon Fottland 
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Årshjul Tromsø Seilforening, 2015 

Se www.tromsoseil.no for nærmere informasjon om den enkelte aktivitet og påmelding. 

Uke  Dato  Hva skjer Ansvarlig  
9 24. februar  Årsmøte Løkta 

Årsmøte TSF 
Styret 
 

10 3. mars Seilkafe på Flyt  
15 7. april Seilkafe på Flyt  
19 5. mai Tirsdagsregatta Regattakomite 
 7.mai Torsdags aktivitet. Shorthand?  
20 12. mai Tirsdagsregatta Regattakomite 
21 19. mai Tirsdagsregatta Regattakomite 
 21. mai Torsdags aktivitet, Info kommer  
22 26. mai Tirsdagsregatta Regattakomite 
23 2. juni Tirsdagsregatta Regattakomite 
 4. juni Torsdags aktivitet. Info kommer  
24 9. juni Tirsdagsregatta Regattakomite 
 11.juni Torsdags aktivitet. Shorthand?  
 12. juni Karlsøya Rundt Regattakomite 
25 16. juni Tirsdagsregatta Regattakomite 
26 23. juni Tirsdagsregatta Regattakomite 
    
32 4.august Tirsdagsregatta Regattakomite 
33 11. august Tirsdagsregatta Regattakomite 
34 18. august Tirsdagsregatta Regattakomite 
 20. august Torsdags aktivitet. Shorthand?  
35 25. august Tirsdagsregatta Regattakomite 
36 1. september Tirsdagsregatta Regattakomite 
37 8. september Tirsdagsregatta Regattakomite 
 10. september Torsdags aktivitet. Shorthand?  
38 15. september Tirsdagsregatta Regattakomite 
39 22. september Tirsdagsregatta Regattakomite 
 26.september Shorthandregatta Regattakomite 
 27. september Tromsøya rundt Regattakomite 
40 29. september Tirsdagsregatta Regattakomite 
    
40 3. oktober Tromsøregatta   

Årsfest 
Regattakomite 
Styret 

    
 

 

http://www.tromsoseil.no/
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