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Årsmelding Tromsø Seilforening for 2017 
 

Oganisasjon 

Styre  
Formann: Svein Johnsen  
Nestformann: John Wiesener 
Medlemmer: Thor-Magne Jensen og Øyvind Haraune 
Kasserer Kolbjørn Aarø 
Varamedlem: Charlotte Brattberg  
 

Regattakomite 

Leder: Thor-Magne Jensen 
Medlemmer: Alf-Inge Iversen og Vegard Danielsen 

 

Jollegruppe 

Leder: Stefan Christensen  
Hovedtrener: Håkon Fotland 
Kontaktperson i styret: Øyvind Haraune 

 

Revisor 
Leif Erik Hansen 
 

Valgkomite 

Leder: Stefan Christensen  
Medlem: Kirsten Marienhagen 

Medlemmer 

Pr. 31.12.117 var det 

2 seniormedlemmer 
51 standard medlemmer  
14 juniormedlemmer 
------------------------------ 
Sum: 67 medlemmer 

 
Dette er en nedgang på 3 fra forrige år. 

Fokus i styrets arbeid  

Det er avholdt 5 styremøter. Styret har vært representert i møter med Tromsø idrettsråd, Tromsø 

Havn og Total Eiendom. TSF har vært representert på folkemøte om Vervet i april og desember, 

deltatt på barneidrettsseminar i regi av idrettsrådet og anleggsseminiar i regi av fylkeskommunen.    
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Styret har behandlet 28 saker vedr. TSF og Løkta. De mest omfattende vedr. TSF redegjøres det kort 

for her.  

Jollegruppa fikk en bedre organisering med leder som støtte for hovedtrener og foreldrene til 

jolleseilerne. Med grunnlag i budsjettdrøftingene i årsmøtet ble det avsatt lønn til 2 jolletrenere. 

Blokkering av jollelokaliteten i f.m. planlagte rivingsarbeider hindret aktivitet før sommerferien. 

Vinterlageret vi brukte forrige vinter hadde svært begrenset plass  og det lyktes ikke på kort varsel å 

finne annet lager.  UNN er kontaktet på nytt vedr. «Åsgård-naustet» som mulig lokalitet for 

jolleseiling.   

Tromsø Havn har erkjent forpliktelser overfor TSF vedrørende brygga ved Løkta. Man søker en 

løsning der TH tilrettelegger og fortsatt eier brygga. Gjennom avtale med TSF tilbys et antall faste 

plasser som TSF fordeler etter vilkår i en intern avtale i foreningen. Plassene leies ut på vilkår som 

øvrige plasser TH leier ut + de føringer TSF ønsker å legge på disse plassene. I tillegg søker man å 

tilrettelegge plasser for sporadisk opphold i f.m. arrangementer. Styret har ikke lyktes å få 

fremdiftsplan for THs gjennomføring av tiltaket.  

Styret avsatte midler til delvis dekning av ungdomsseilernes deltagelse i Seilsportligaen. Laget 

besluttet imidlertid senere å trekke seg fra ligaen. Engasjementet har gitt viktige erfaringer.   

Regattakomiteen har levert godt gjennomarbeidede opplegg etter innspill fra årsmøtet. Se eget 

kapittel.  

Foreningas hjemmeside er oppdatert og tilrettelagt for mobilene plattformer. Strukturer, layouter, 

bruk av kategorier osv. ble gjennomgått og forenklet. Det omfattende arbeidet ble gjort av Gjert 

Henrik Vedeler og en «innleid» konsulent.  

Styret har jobbet med et opplegg for turseiling /turregatta uten å lande konkrete arrangementer.  

Regnskapssystemet TSF har nytt godt av gjennom sin kasserer er sagt opp og erstattet av en sky-

basert løsning.   

TSF foreslo kandidat til idrettskretsens Ildsjelpris.  

Økonomi 

Nøkkeltall (kr) fra 2017, TSF: 

Inntekter totalt:  80 953  

Kostnader totalt:  79 508 

------------------------------------------------     

Driftsresultat :   1 445 

------------------------------------------------ 

Egenkapital:   334 391 

  

Driftsresultatet er vesentlig svakere enn forrige år. Dette skyldes i hovedsak lavere inntekter på salg 

og noe nedgang i medlemstall. 



 

3 
 

 

Regattakomiteen 

Årets regatta sesong har vært en stor suksess i 2017 også, med godt oppmøte på alle arrangementer 

for uten Shorthanded serien.  

Totalt har vi hatt ca. 28 båter som har deltatt i en eller annen regatta i Tromsø, noe som er 2 mer 

enn i 2016.  

Tirsdagsregatta: 

Vi har totalt sett hatt 26 båter som har deltatt på tirsdagene og beste oppmøte var vi 13 båter og 

normalt har vi sjeldent vært under 9 båter. Vi har hatt 4-5 nye båter som har seilet en del. Vi føler at 

vi fortsatt rir på en bølge med tanke på rekrutering. Sesongen har vært av den rolige typen med 

tanke på vær og vind. Vi har tre baner, lang nordlig bane, lang sørlig bane samt en avkortet 

lettvindbane. Lettvindbanen har blitt flittig brukt, noe som har medført at vi har klart og 

gjennomføre regattaen og hatt flere hyggelige kvelder på Løkta. 

Topp tre klasse 1 og 2 

 Klasse 1 Klasse 2  

1: Didi  Timeout 

2: Corazon Marathi 

3: Frøya  Pax 

 

Shorthandedserie: 
Vi prøvde oss med en shorthanded serie i år. Ideen var å ha 5 seilaser i løpet av sesongen. Oppmøtet 

var laber dessverre og serien ble avviklet. 

Karlsøyregatta 10.06-2017: 
Karlsøyregattaen i år ble seilt av 11 båter, værmeldingen meldte vindstille, mens seilasen gikk i flotte 

vindforhold hele veien i solskinn. Av 11 båter brøt en båt. Maratyhi med Anton vant vandrepremien 

for 3. gang og ble med dette permanent eier av maleriet som i sin tid ble sponset av Pole Yachting og 

Telenor. Vi må derfor kjøpe inn ny vandrepremie. 

De tre øverste plassene gikk til; 

1:  Marathi  

2:  Timeout  

3:  Sees 

Premiene for i år ble sponset av Thermo Transit Avd Bø og Skattøra Marina.  

Shorthanded fredag 01/09: 
Regattaen ble avhold i strålende vær og lite vind som vanlig på vår eminente lettvindbane. 10 båter 

deltok. Premieutdelingen var Søndag 3/9 etter Tromsøya rundt. Premiene ble sponsett av Bryggeri 

13 og O´learys.  

Topp 3  

1: Ada 

2: Lille My 
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3: Marathi 

 

Tromsøya rundt Søndag 21/8 
12 båter møtte opp mot 8 i fjor. Regattaen gikk rundt tromsøya med klokken i perfekte forhold. Yr 

meldte sørlig 5-7 m/s på Lanesgrunnen, noe som stemte bra. Fin kryss fra start opp til Betongstake, 

etter runding ble det slør/lens ned til Nordøya før kryss opp Tromsøsundet til mål. Ingen skader 

meldt på båter eller mannskap og de fleste virket fornøyde med seilasen. Klokken 18.00 ble det 

premieutdeling samt pizza og brus servering fra Yonas. Ca. 30 oppmøtte, herlig:-) 

Premier var sponset av Bryggeri 13, Ice Fish AS og O´learys 

På pallplass ble det som følger  

1: Marathi 

2: Ada 

3: Didi 

 

Tromsøregatta 2017 30/9 
Tromsø regattaen som også teller som klubbmesterskap ble avviklet under varierende forhold lørdag 

30/9. P.g.a lite vind ble starten ved Løkta utsatt et 30 minutter. Starten gikk fra Indre havn, fri seiling 

til tisnes, ned til betongstake og opp til Tisnes igjen. Totalt 10 båter stilte. 

1: Didi 

2: La SaonA 

3: Marathi 

 

Andre regattaer i nord Norge 
Vi har i tillegg til dette hatt Tromsøbåter på flere regattaer i Nord Norge; 

Festspillregatta 

Harstadregatta 

Vestfjordseilasen 

Tjelsundregatta 

Nordland Offshore Race. 

 

Jollegruppa 

Jollegruppa hadde utfordringer med riving på Åkrestranda, og kom derfor ikke igang med første 

seiling før 21. juni, som ble eneste gang i vårsemesteret.   

På høsten kom vi igang 23. august med flere optimist-seilere. På høsten hadde vi mange fine 

onsdager med varierte forhold. Den dagen med mest vind var også eneste dag vi hadde en RS Feva 

ute på vannet. Det ble jolletrening med 2 til 3 joller alle onsdager frem til og med 27. september.   

Vi var med under "Frivillighet i sentrum" lørdag 2. september med en RS Feva på stand i storgata og 

to optimistjoller for utprøving. Dessverre var det ingen som ville prøve jolleseiling i indre havn denne 

dagen, men var en del interesse. En mulig endring kan være å heller å tilby prøveseiling helga etter 

et slikt arrangement. 
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Det er fortsatt en utfordring med oppbevaring av joller og RIB'er, og en løsning på dette må være 

prioritert hvis vi fortsatt skal tilby jollerseiling. 

Troms seilkrets 

Det har ikke vært noen arrangementer i regi av seilkretsen.  

Det har ikke kommet noe respons på TSF innspill om revitalisering av kretsen eller overføring av 

ansvar for en gjenstående konto til annen forening i kretsen.  

Årsfest  

Årsfesten på Løkta 30/9 hadde 32 deltagere fra TSF og TSI seiling og ble arrangert rett etter Tromsø 

regattaen med start i Indre havn. TSF og samarbeidspartner Fjellfyrverkeriets aktivitet ble lagt 

merke til under  uteromsarrangement Ka`nu? som kommunen arrangerte samtidlig.  Baccalao og 

kyllinggryte ble levert av Tromsprodukt. Malik, Marathi og Didi stod for arrangementet.  

Frivillghet i sentrum 

TSF valgte å kombinere Seilingens dag og kommunens arrangement Frivillighet i sentrum. TSF og TSI 

seiling samarbeidet om stand med personell, en RS Feva, informasjonplakater og lakrisbåter. 

Jollegruppa tilbød prøveseiling i Optimister. Erfaring og tips er gjengitt under kap. Jollegruppa. Anna, 

Patos, Malik, Marathi, Lita (TSI seiling) og Didi m/skippere var stilt til disposisjon for de som ønsket å 

prøve kjølbåt. Tromsø Havn gav gratis tilgang på nødvendige båtplasser. Tiltaket ble verdsatt og 

frister til gjentakelse. Standen bør ligge nærmere Torghuken slik at en lettere finner fram til båtene.   

Riggdager og kvalifisering av seilmålere 

Riggdagene ble gjennomført 23-25. april etter tilpasset opplegg avtalt mellom Elvstrøm sails og TSF. 

Det ble foretatt riggjustering på 13 innmeldte båter. Første dag var det i tillegg temamøte om rigg og 

seil for interesserte. Godt oppmøte på Løkta.  

Et opplegg for kvalifisering av seilmålere gjennom nettkurs og praktisk måling er på plass og 

gjennomføres i 2018.  

Seilkurs  

Kurset var todelt med teori 8/5 og seiling 10-11/5. Det var 8 deltagere. Dette er vesentlig færre enn 

året før. Thor-Magne, Trond og Charlotte underviste. Patos, Rebell, Tora og Didi ble brukt under 

seildelen. Det var gode tilbakemeldinger på kurset og flere kursdeltagere ble med på etterfølgende 

regattaer. 

Sommerskole for barn 

Arrangementet der TSF har samarbeidet med Redningsselskapet ble ikke gjennomført.    
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Temakvelder og seilcaféer 

Det er i perioden arrangert følgende temakvelder/seilcafeer: 

Seilas jorda rundt i selvbygd båt. Kåseri over 3 kvelder v/Jan Isaksen 

Turseiling ved Svalbard og i Nord-Norge v/Kolbjørn Aarø og Ken Olsen  

Temamøte Seil og riggtrim v/ Magne Klann 

Kappseilingsreglene v/Arild Bjørgo og Stefan Christensen  

 

Oppmøtet har jevnt over vært bra. (Fra ca. 10 til 40 personer) 


