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Årsmelding Tromsø Seilforening for 2018 
 

Oganisasjon 

Styre  
Formann: Svein Johnsen  
Nestformann: John Wiesener 
Medlem, regattakontakt: Alf-Inge Iversen 
Medlem, jollekontakt: Stefan Christensen 
Kasserer: Øystein Hermansen 
Varamedlem: Karina Skreland   
 

Regattakomite 

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

 

Jollegruppe 

Leder: Stefan Christensen  
Hovedtrener: Vilde Lysgaard 

 

Revisor 
Leif Erik Hansen 
 

Valgkomite 

Leder:  Torgrim Fuhr 
Medlem: Lena Larssen 

Medlemmer 

Pr. 31.12.18 var det 

6 seniormedlemmer (+4) 
53 standard medlemmer (+2)  
10 juniormedlemmer (-4) 
-------------------------------------- 
Sum: 69 medlemmer 

 
Dette er en oppgang på 2 fra forrige år. 

Fokus i styrets arbeid  

Det er avholdt 4 styremøter. Styret har vært representert med Stefan på Klubbkonferansen i NSF. 

Det har vært et møte med Tromsø Havn i forbindelse med bryggesaken.   

Styret har fulgt opp en rekke tidligere saker og  behandlet et 20-talls saker vedr. TSF og Løkta. De 

mest omfattende vedr. TSF redegjøres det kort for her.  
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Leder for jollegruppa deltok på Klubbkonferansen som hadde rekruttering som hovedtema. Skisse til 

endret opplegg for jollesatsingen fikk tilslutning i styret.  Med grunnlag i budsjettdrøftingene i 

årsmøtet ble det avsatt lønn til 2 jolletrenere. Jollene ble lagret ute under tilsyn gjennom hele forrige 

vinter. Inneværende vinter leies det lager for seiljollene.  Leder for jollegruppa har gjennom politiske 

kanaler fremmet styrets synspunkter vedr. fortsatt jollesatsing i Tromsø. 

For å legge bedre til rette for egentrening på Optimist og Feva er forsikringen justert. Feva-joller kan 

nå leies av ikke medlemmer med jolleerfaring. Styret har fastsatt leieprisene til: Optimist 

1000kr/uke, Feva 2000kr/uke. Det kan unntaksvis avtales dagsleie. Det er utarbeidet avtaleformular.  

Tromsø Havn har erkjent forpliktelser overfor TSF vedrørende brygga ved Løkta, men først etter 

gjentatte purringer ble det bevegelse i saken. Til første avtaleutkast ble det gitt endringsforslag på 

flere punkter. Etter et nytt møte på senhøsten la TH fram et revidert avtaleutkast som på vesentlige 

punkter avviker fra TSF sine ønsker. Signaler som tyder på at TH kan tenke seg å tone ned sitt 

økonomiske engasjement i denne delen av indre havn, har medført et behov for å vurdere 

alternative modeller.  

Det er gjort et arbeid med sletting av tidligere medlemmer og opprydding i medlemsregisteret. 

Medlemmer som ikke er innmeldt via Min Idrett er forsøkt fanget opp, men rutinen er ikke fullgod 

siden det skal angis personlige opplysninger ved innmelding.  E-postsystemet integrert i KlubbAdmin 

er brukt noe mer i medlemskommunikasjon.  

Det er innhentet tilbud og anbefalt leverandør av elektronisk låssystem for Løkta og Styrhuset. Dette 

vil lette målbåtenes tilgang til anlegget.    

Regattakomiteen har levert godt gjennomarbeidede opplegg.  

Styret har drøftet tilrettelegging for turseiling uten å lande konkrete arrangementer.  

TSF har loddet stemningen for kretsmesterskap for kjølbåter. Se avsnitt om Troms seilkrets. 

   

Økonomi 

Nøkkeltall (kr) fra 2018, TSF: 

Inntekter totalt:  89 244  

Kostnader totalt:  99 808 

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

Driftsresultat :  - 10 564 

Renteinntekter 672 

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

Resultat: - 9 892 

 

Driftsresultatet er svakere enn forrige år. Dette skyldes at det bl.a. er gjennomført flere 

rekrutteringstiltak; lønn til jolletrener, innkjøp i forbindelse med jolleaktiviteten, båtutleie i f.m. 

seilkurs og deltagelse på klubbkonferansen.  Innkjøp av 2 tørrdrakter til voksne, j.fr årsmøtevedtak 

2018, er utsatt i påvente av gunstigere fellesinnkjøp med  interesserte juniorer våren 2019.  
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Regattakomiteen 

Seilsesong 2018 har vært en gjennomsnittlig bra sesong, med forholdsvis bra oppmøte.  

Totalt har vi hatt ca. 30 forskjellige båter som har deltatt i en eller annen regatta i Tromsø, noe som 

er bedre enn i fjor. Regattainteressen ser til å vedvare og flere nye båter og mannskap kommer til.  

Tirsdagsregatta:  
Tirsdagsserien hadde bra oppmøte i år med totalt 10 båter i klasse 1 og 13 i klasse 2. Totalt 23 båter 

som er ned 3 båter fra året før. Vi har vært oppe i 13 båter på det meste. Før sommerferien var det 

bra med vind og lang bane ble flittig brukt, mens andre halvdel av sesongen bar preg av lite vind og 

mange oppgitte seilere som ikke kom seg i mål, selv om kortbanene ble brukt. Dette førte til at 

oppmøtet på slutten av sesongen dabbet av.  

Topp tre klasse 1 og 2  

Klasse 1   Klasse 2  

1: Corazon   Marathi  

2: Lille my   Pax  

3: Taz   Timeout  

Shorthanded serie: Vi valgte å ikke ha noe Shorthanded serie siden det ikke var noen interesse i 2017  

 

Karlsøyregatta 26/05  
Regattaen i år gikk til Nord-Lenangen og ble derfor delt opp i 2 regattaer. Det var 7 påmeldte båter, 

men på grunn av stygg værmelding stilte kun 5 båter til start. Starten gikk fra Havarisenteret på 

Skattøra. En av båtene, Makaira, valgte å trekke seg kort tid etter start da de følte at det ble for mye 

vind for dem. De 4 båtene som valgte å fortsette fikk en tøff seilas med vind i hekken på 30-45 knop. 

Alle 4 båtene fikk også følge av en flokk springere som fulgte båtene i ca. 20 minutter, mens båtene 

fosset avsted i 10-12 knop kun med storseil og genua. Alle båtene seilte på under 4 timer. Alle 

båtene kom seg helberget til Nord Lenangen med kun en båt med ett revnet storseil. I Nord-

Lenangen ble det en flott middag hos Xlyngen. Dagen etter gikk starten hjemover. Dette ble en sur 

og kald seilas med vinden i nesen hele veien. Andre etappe tok ca. 7-8 timer.  

Sammenlagt ble resultatene slik  

1: Martine 1. og 3 plass  

2: Patos 4 og 1 plass  

3: La saona 3 og 2 plass  

4: Rebell 2 og 4 plass  

Vandrepremie gikk til Martine, sponset av Thermo Transitt  

Shorthanded fredag 07/09 

Fin seilas på lettvindsbane som tilslutt endte i Indre havn. Etter endt regatta ble det sosialt 

samvær på Løkta med vafler, kaffe og grilling. Noen overnattet i båtene til Tromsøya rundt 

dagen etter, som dessverre ble avlyst. 
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Tromsøya rundt Søndag 09/09  
Denne regattaen ble utsatt til 30/09 grunnet veldig lite vind. 30/09 blir det også meget lite vind og 

regattaen ble avlyst. Det ble derimot avholdt en uoffisiell Tromsøya rundt samme dag hvor kun 4 

båter møtte.  

Her har vi ny vandrepremie sponset av Ice Fish AS. Siden regattaen ble uoffisiell så ble det ingen 

premieutdeling denne gangen.  

Korrigert tid  

1: Lille My 04.49.05  

2: Sharpedo 05.02.09  

3: Timeout 05.05.44  

4: Tora DNF  

 

Tromsøregatta 2018 29/9  
Regattaen ble organisert av Stefan Christensen og Anton Borch. 8 båter stilte. Det ble seilt en lang 

bane og en kort bane. Lang bane gikk fra Indre havn via Tisnes til Kraksletta i Balsfjord og fri seiling 

tilbake. Forholdsvis sterk vind og en del motsjø. Kort bane gikk fra Indre havn og 2 runder på diverse 

staker i sundet. 
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Andre regattaer i Nord Norge 
Flere Tromsøbåter har vært med på andre regattaer i Nord Norge. 

 

Jollegruppa 

Klargjøring av jollene ble utført på dugnad onsdag 2. mai, og første treningsdag onsdag 9. mai. 

Vi mistet en seiler fra året før, men fikk også en ny seiler. I alt 2 seilere hadde vi på våren med god 

oppfølging av både trener og assistent trener. 

For å øke rekruttering ble det arrangert intensivkurs siste helg før skolestart i sommer 2018 med 

totalt 5 som møtte, inkludert seileren som startet våren 2018. Siste dag på kurset kom det flere til 

Åkrestranda og ønsket å seile jolle videre. Alle som deltok på kurset var veldig fornøyde. Fire av de 

fem som deltok på kurset fortsatte å seile resten av høsten. I tillegg til at vi fikk flere til å være med 

onsdagene utover høsten. Totalt sett har det vært innom 11 barn som har seilt jolle denne høsten. 

Mange fordi de enten så når vi holdt på med jollekurset eller at de hadde en klassekamerat som 

hadde begynt nå i høst. Vi avsluttet seilingen den 25. september. Nytt av året er at vi har arrangert 

trening om vinteren også. hver andre onsdag har vi enten teori eller styrketrening på Løkta. På 

vintertreningen er samtlige som fortsatte etter jollekurset og vår nåværende mest erfarne jolleseiler. 
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Årets treninger er hovedsakelig blitt holdt av vår ansatte trener Vilde, med hjelp fra Stefan.  I tillegg 

er det godt å ha tilgjengelig erfaren reservekapasitet i Håkon Fottland, som stilte opp som trener en 

onsdag i høst når både Stefan og Vilde var på reise. 

Vil også takke de i seilforeningen som har hjulpet til med gjennomføringen av både jollekurset og 

onsdagstreninger.  

Status ved sesongens begynnelse: Kun en fortsatte fra året før, og en ny seiler begynte. 

Status ved årets slutt: 5 stykker aktive seilere fordelt på 3 gutter og 2 jenter. 

Ønsker og planer videre: 

Kurset på slutten av sommerferien og vintertreningen ser ut til å ha gitt avkastning i økt oppslutning 

og å beholde jolleseilerne fra sesong til sesong. Dette sees på som noe vi absolutt bør fortsette med 

og satse videre på. 

Økning av antall dager med seiltrening. 

Kompetanseheving ved å gi noen trenerkurs og/eller ansette en trener til. 

Styrking av dugnadsjobbing i forbindelse med avvikling av jolleseilingen. Ikke bare foreldre, men 

også erfarne båtfolk. 

 

Troms seilkrets 

Det har ikke vært noen arrangementer i regi av Troms seilkrets.  

Blant de øvrige seilforeningene i kretsen var det ikke tilslutningen til å gjennomføre et 

kretsmesterskap for gjenstående andel av pengene på kretskontoen. J.fr. årsmøteprotokoll for 2017.  

Det har ikke vært respons på om en burde samkjøre uttalelsene til organisasjonsjusteringer i NIF.  

Det er enighet om lik fordeling av innestående beløp (ca. 30 000 kr) til de fire foreningene i kretsen. 

Ansvar for kretskontoen overføres fra TSF til annen forening i kretsen.   

  

Årsfest  

Årsfesten på Løkta 3/11 hadde ca. 25 deltagere. Samarbeidspartner Fjellfyrverkeriets spilte opp 

med flott fyrverkeri. Baccalao og kyllinggryte ble levert av Tromsprodukt. Karina (Frøya) og Øystein 

(Marathi) var primus motorer for arrangementet denne gangen. Stor takk til dem for innsatsen. 

Lena, Kirsten og Svein stilte med kaker.  

Håkon Fottland og Kolbjørn Aarø var spesielt inviterte. Begge er ildsjeler som har gjennom mange år 

har gjort uvurderlig innsats for å utvikle TSF videre.  Styreleder holdt tale, overrakte blomster og 

gavekort.      

Håkon ble takket av etter å ha vært primus motor for TSF sin jollesatsing gjennom 14 år. Hans 

formidable innsats har gitt barn og ungdom mulighet til å lære seiling i Optimist- og Fevajoller. «Det 

var råartig» skrev Hanne på jollegruppas FB-side i september 15 etter at Håkon posten: «Frisk seilas 

for to Feva begynnere i surf, bølgedaler, grønn sjø over dekk, kullseiling. Ble ganske svett selv også, 

men det var jo stas med kraft i seilene». Ambisjonen var både bredde og å gi Tromsø-ungdommer 
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anledning til å delta i nasjonale seilstevner.  TSF jobber for å føre barne- og ungdomssatsingen 

videre.  

Kolbjørn som var med å stifte TSF for drøyt 40 år siden,  ble takket av etter 5 sammenhengende år 

som kasserer og styremedlem i TSF. I løpet av denne perioden tok han flere grep for å lette 

regnskapsførselen for både TSF og Løkta AL. I løpet av 2017 overførte Kolbjørn regnskapene til 

økonomisystemet som er integrert i NIFs Klubbadmin. Selv om antall kontobevegelser og annet 

arbeid samlet sett er i ytterpunktet av hva man kan forvente ved frivillig innsats har Kolbjørn alltid 

vært en standhaftig forkjemper for nettopp frivillighet og dugnadsånd.    

        

Frivillghet i sentrum 

TSF kombinerte Seilingens dag og arrangementet Frivillighet i sentrum. TSF og TSI seiling 

samarbeidet om stand med personell, en RS Feva, informasjonsplakater, brosjyrer og lakrisbåter. TSF 

stilte med Tora og TSI med Taz med tanke på prøveseiling. Det var ikke så stor etterspørsel som i 

2017. Stand i sentrum blir verdsatt og frister til gjentakelse. Denne gangen var standen i Torghuken 

og det var lette å nå båtene for prøveseiling. Tromsø Havn stilte med gratis båtplasser for oss.   

 

Kvalifisering av seilmålere 

Helge Hartvigsen har kvalifisert seg som seilmåler gjennom nettkurs og praktisk måling. Dermed er 

et viktig tilbud på plass i nærmiljøet. 

  

Seilkurs  

Etter avtale med TSI seiling ble det avholdt 2 seilkurs; ett 28-31.mai med TSF som ansvarlig og ett 14-

16. september med TSI som ansvarlig.  Det var 12 deltagere på det første kurset og 20-25 på det 

andre. Alle disse var studenter rekruttert gjennom TSI. Kurset i mai hadde 4 flere deltagere enn i 

2017. Thor-Magne og Charlotte underviste. Rebell, Timeout og Didi ble brukt under seildelen i mai, 

mens Timeout, Didi og 3 TSI-båter ble brukt i september. Det var gode tilbakemeldinger på kursene 

og flere kursdeltagere ble med på etterfølgende regattaer.  

Temakvelder og seilcaféer 

Det er i perioden arrangert følgende temakvelder/seilcafeer: 

Temamøte regattaseiling del 1 v/Ludwig og Svein  

Seilcafe med evaluering av regattasesongen v/Thor-Magne 

På saktetur langs norskekysten v/Jon Amtrup   

Oppmøtet har vært fra ca. 10 til 25 personer. 

 

Planlagte arrangementer «Atlanterhavet på langs» og «regattaseiling del 2»  ble avlyst.   

  


