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trukket ut tid og vi har ikke fått dette på plass
enda. Jeg håper dette blir fulgt opp videre.

Gjennom Seilskolen tilbyr seilforeningens jolleutvalg seilkurs for barn
og unge. Hjellestad har en flott skjærgård og et flott seilmiljø, som vi
ønsker flere skal få lov til å bli kjent med. Kursene starter etter påske
og avsluttes før vinterferien. Bruk av skolebåt inngår i kursene.

Årsmelding - Styret

Ønskes alle medlemmer enda et fremgangsrikt
og strålende seilår!

Styret har i år bestått av følgende
personer:

Thomas de Lange Wenneck

Leder:
Thomas de Lange Wenneck
Nestleder:
Fredrik Norman Hansen
Styremedlem 2 år:
Tom‐Kenneth Fossheim (ikke på valg)
Styremedlem 1 år:
Kristian Holst
Styremedlem 1 år:
Arnfinn Hystad
Varamedlem 1 år:
Vilde Smievoll
Varamedlem 1 år:
Vibeke Stensrud
Styret har avholdt 11 styremøter samt
årsmøte 20.03.2019. Videre har
utvalgene hatt sine møter etter behov.

I tillegg til den viktige jolleseilingen har vi fått til
noe nytt og spennende. Etter flere års
diskusjoner satt styret ned et midlertidig utvalg,
som skulle jobbe med voksenseiling med
seilbåtklassen Albin Express. Som en del av
dette arbeidet ble det arrangert to voksenkurs i
seiling. Dette viste seg å være populært og 30
voksne har deltatt. Dette har vist en fin og økt
aktivitet for HjS. Styret har nå et forslag å
etablere dette utvalget permanent. Jeg håper
og tror dette vil gi en økt seilsportslig aktivitet
ved HjS.

LEDER

2018 har vært et innholdsrikt år med mye
fokus på seiling. Jolleseilingen har vært i god
driv og vi har fått inn flere aktive barn og
foreldre. Som forening er det viktig å ha fokus
på stadig rekruttering. Vi har fått litt bedre
deltakelse på Hordacuper, men fortsatt ikke på
det nivået vi ønsker. Vi har startet flere
spennende prosjekter og arbeid. På jollesiden
har vi startet arbeide med å se gjennom og
fornye sportslige planer og strategier for
jolleseiling. Antall jolleseilere er fortsatt høyt
og har hatt en positiv trend de siste årene.
Det har vært gjort en stor innsats på å en
gjennomgang av tilstanden på havnen og
oppfølging av vedlikehold. Som forening som
får inntekter til det seilsportslige via blant
annet utleie i havn, er det også viktig at havnen
har en god tilstand for leietakere. På grunn av
forsinkelse i arbeidet vil nok en del av
kostnadene havne på 2019 budsjettet.
En ting vi hadde håpet å få på plass i 2018 og
fram mot 2019 sesongen var en ny rampe.
Planene er i stor grad på plass og vi har hatt
entrepenør på befaring. Dessverre har dette
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årsmelding Regattautvalg
et
Kretsmesterskap
joller/brett
2018
HjS arrangerte en Hordacup for
joller og brett 19. og 20. aug.Det
deltok over 40 seilere og
arrangementet fungerte svært
godt
med
foreningen
som
utgangspunkt
Pantaenius Shetland Race 2018
Shetland Race arrangeres av
Hordaland Seilkrets med bidrag
fra seilforeningene i kretsen, HjS
sitt bidrag har for 13. år på rad
vært regattasjef, personell, båt og
utstyr.
Lerøy Rundt 2018
Utgikk pga vindforhold
Nisseseilasen 2018
Årets Nisseseilas var den 31.
Nisseseilasen i rekken.
Nissefesten ble avlyst

Årsmelding – Havnen
Havneutvalget i har i 2018 fokusert
på å sikre at den fremtidige
tilstanden til havnen blir ivaretatt.
Gjennom dugnad ble en rekke
mindre ting reparert. Samtidig var
det behov for å dypere analyse av
tilstanden til havnen og Valen
Marina ble engasjert til å lage en
tilstandsrapport. Denne viste at
det var behov for vesentlige
utbedringer i moring system, kant
bjelker og utriggere. En del av
funnene, spesielt på moring
systemet, var av så kritisk karakter
at det ble besluttet å engasjere
Valen Marina til til å utbedre
dette.
I løpet av vinteren er noen kant
bjelker skiftet, noen av de mest
kritiske utriggerne er reparert,
bryggekoblinger er strammet opp
eller skiftet, samt at moring er
strammet opp og for enkelte
områder skiftet.
Utover dette vil det være behov
for ytterligere utskiftinger og
oppgraderinger fremover og det er
laget en vedlikeholdsplan for å
holde oversikt og planlegge dette
arbeidet.
Havneutvalget HjS

Årsmelding - naustet
Utleie av naustet har gått rimelig greit. Det har vært perioder med ekstra
interesse og stor pågang. Aldersgrensen som ble satt er blitt strammet inn
etter noen utleie til litt yngre leietakere med litt bråk og høy musikk.
Det er laget en on‐line kalender som potensielle leietakere kan sjekke. I tillegg
er det blitt lettere for jolleutvalg og andre i styret å reservere dager til
seilsportslig aktivitet
Generelt er det gjort enkle oppgraderinger, men noen deler av naustet har
behov for en dugnadsinnsats.

Naustutvalget
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årsmelding - Jolleutvalget

Jollegruppen kan se tilbake på
et år med mye aktivitet og god
rekruttering. I løpet av sesongen
2018 har det vært 42 aktive
seilere på våre ukentlige
treninger. Seilerne har hatt en
fin utvikling gjennom sesongen.
Noen har utviklet seg fra å være
litt utrygge og famlende til å ha
prøvd seg i regatta for første
gang. Andre har bygget videre
på ferdigheter fra foregående år
og deltar på regattaer lokalt. Vi
har to erfarne seilere som seiler
nasjonalt. Og vi håper flere vil ta
dette skrittet videre i 2019.
Foreningen
arrangerte
Hordacup for joller ved
sesongstart
i
april.
Arrangementet gikk fint med et
godt bidrag fra jolleforeldre. I
tillegg fikk vi god hjelp til selve
regattaarrangementet fra de
andre lokale seilforeningene. Vi
håper på at flere nybegynnere
og rekrutter deltar på felles
arrangementer i 2019.
Takk til engasjerte trenere som
har vært involvert i løpet av
sesongen. I hovedsak har dette
vært Viktor Grytdal, Kristine
Hjellestad,
Elin
Gjerde,
Alexandra Dahlberg og Andreas
Hjellestad Hella.
Før skolestart ble det arrangert
en aktivitetsuke. Her fikk seilere
mulighet til å drive med alt av
vannaktiviteter og bading,
under kyndig ledelse av
trenerne Vilde Smievold, Emilia
Vabø og Kristine Hjellestad og
med litt dugnadsinnsats fra
foreldre. Dette er blitt et
populært arrangement for
Hjellestad Seilforening med god
deltakelse.

I løpet av sesongen har det også vært avviklet noen sosiale
arrangementer til stor glede for både små og store.
Overnattingsturen til Buarøy i slutten av mai vil både bli husket for
det fine været og de spennende aktivitetene ute på øyen.
Optimistene seilte selv ut. Noen familier overnattet i båt og andre
slo opp teltet. Det var grilling på kaien, skattejakt i bunkerser og
hygge rundt bålet om kvelden. Morgenbad, tube kjøring og seiling
var aktiviteter før hjemreisen.
Pepperkakebaking har nå blitt en tradisjon og det ble levert et fint
bidrag til Pepperkakebyen i Bergen og pepperkakebyen i nærmiljøet
på Blomsterdalen Senter.
Året ble avsluttet med en tur på ADO med innleid stupetrener. En litt
annerledes vannaktivitet for seilere, men det slo an. Dette har skapt
gode bånd og samhold blant seilerene i Hjellestad Seilforening og vi
gleder oss til fortsettelsen!
Jolleutvalget
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Medlemsinformasjon - Grasrotandelen
Grasrotandelen gir deg som
spiller mulighet til å bestemme
hvem som skal motta noe av
overskuddet til Norsk Tipping.
Hver gang du spiller kan du velge
å støtte den klubben eller
foreningen du mener fortjener det
mest!
Ønsker du å bli grasrotgiver må du være
kunde hos Norsk Tipping. Du kan bli
kunde hos Norsk Tipping via norsktipping.no eller hos en kommisjonær.
Grasrotandelen gir deg som spiller
mulighet til å være med å fordele noe av
overskuddet til Norsk Tipping.
Det er enkelt å bli grasrotgiver, du kan
tilknytte deg hos en kommisjonær enten
ved
hjelp
av
strekkode,
organisasjonsnummer eller du får
kommisjonæren til å søke opp navnet til
foreningen din. Du kan også bli
grasrotgiver via både norsk-tipping.no
eller
via
mobilspill.
Hvis
ditt
mobilnummer er registrert på ditt
kundeforhold hos Norsk Tipping kan du
sende
SMS
Grasrotandelen
983264107 til 2020 for registrering.
Meldingen er gratis.
Grasrotandelen går ikke ut over din
innsats eller eventuell premie. Din
tilknytning gjelder frem til du endrer
mottaker eller sletter denne. Du kan
bytte din grasrotmottaker når som helst
og så ofte du måtte ønske.
Dersom du ikke ønsker å være tilknyttet
en grasrotgiver eller motta påminnelse
om dette, kan du reservere deg mot
ordningene. Dette kan gjøres enten via
norsk-tipping.no- logg inn, eller via
kommisjonærene eller mobilspill. Du
kan
ikke
være
tilknyttet
en
grasrotmottaker hvis du forsøker å
reservere deg.
For
Hjellestad
Seilforening
er
Grasrotandelen en måte å få inn ekstra
kroner som kan brukes på våre unge
seilere. Ved hjelp av deg kan ekstra 5%
Lotto eller andre penge spill i regi av
Norsk Tipping. Bruk strekkoden under
til å registrere deg hos kommisjonæren.

Flere frivillige
En av ufordringene som Hjellestad Seilforening sliter med for tiden er mangel
på ressurser. Personer som ønsker å gjøre noe for seilforeningen, det være seg
vedlikehold eller bidra på regattabanene som arrangør eller vaffelsteker bes
henvende seg til styret.
Vi ønsker også å få inn flere frivillige som kunne tenke seg å dra i gang
aktiviteter som vi ikke har pr. i dag. Vi skulle gjerne sett at Tur og Hav gruppen
kom opp igjen og kunne bli mer aktiv enn hva den har vært på mange år. Om
det er regattaseiling eller bare tur som skal stå i fokus må også være opp til
denne gruppen, men vi ser at flere kombinerer tur og regatta.
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Hva gir dette deg som medlem?

Løsning for
Medlemsadministrasjon
Hjellestad
Seilforening
benytter
fremdeles
Norges
Idrettsforbunds
løsning for medlemsadministrasjon. Vi
gir her en kort beskrivelse om hva dette
betyr for deg som medlem og/eller
foresatt.
Denne

løsningen

innebærer

at

medlemmer skal bruke Min idrett www.minidrett.no, og påloggingsboks til
Min Idrett er også lagt ut på hjs.no.

Support
Dersom du får problemer eller trenger
hjelp finner du informasjon om Min
idrett:
https://itinfo.nif.no/Min_idrett.
Tekniske spørsmål skal rettes til
Idrettens support på telefon 03615 (kl.
08.00-20.00)
eller
e-post
support@idrettsforbundet.no
Ta kontakt med Hjellestad Seilforening
v/Kristian Holst dersom du;

har fått et feilaktig betalingskrav

om du mener at du allerede er
utmeldt som medlem

om det er andre spørsmål som er
relatert til ditt forhold med oss

Gjennom Min idrett kan du som medlem
etter
hvert
administrere
alle
medlemskap
i
norsk
idrett
(innmeldinger og utmeldinger), se
informasjonen som er registrert om
deg, samt kunne oppdatere registrert
informasjon. Du får automatisk tilsendt
brukernavn og passord når epostadresse
lagres
i
medlemsregisteret. Dersom du har
glemt brukernavn/passord kan du bruke
funksjonaliteten for utsendelse av
brukernavn og passord som finnes i
tilknytningen til pålogging til Min idrett.
Hvis din e-postadresse er registrert vil
du få tilsendt brukernavn og passord
som er registrert på denne adressen.
Har du ikke tilgang til e-posten og du
ønsker du å endre den registrerte
adressen, sender du en e-post til
support@idrettsforbundet.no.
Løsningen innebærer at betaling av
kontingenter, treningsavgifter mv. vil bli
gjennomført i idrettens løsning for
Online betaling.

Hver
gang
det
etableres
et
betalingskrav vil det bli varslet pr. epost for å gjøre oppmerksom på kravet
som ligger i Min idrett. Løsningen er
laget slik at det kreves at kontingenten
til Hjellestad Seilforening må være
betalt før, eller samtidig, med at
treningsavgift betales.
Hjellestad Seilforening ønsker med
dette å få en bedre oversikt over
medlemsmassen og samtidig gi en
bedre støtte til våre medlemmer
gjennom
Norges
Idrettsforbunds
løsning.
Om dere trenger hjelp så ta kontakt på
regnskap@hjs.no.
Sender
du
fødselsdato
og
telefonnummer til epostadressen over
kan vi gjøre registreringen for deg.
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