
 

 

	

	

Seilsportsutvalg	
 
Styret bestemte seg i løpet av våren 2018 å nedsette et midlertidig utvalg for å se på 
mulighetene for å få i gang en sportslig satsning på seilbåtklassen Albin Express. 
 

  
   
Styret ser det er gode muligheter til å bygge opp et sportslig miljø rundt Albin Express og 
dermed øke den seilsportslige aktiviteten ved HjS framover. Styret ønsker derfor å gjøre 
utvalget permanent og inkludere det i organisasjonsplanen, samt at leder av utvalget inngår 
som styremedlem. 
 
Målet vil være å bygge opp en aktiv seilsportsgruppe med unge/voksne seilere i seilbåtklassen 
Albin Express, med base på Hjellestad seilforening. Ansvarlig for dette vil være 
seilsportsutvalget. Utvalget skal sammen med styret sørge for kontinuitet og at man har en 
jevn rekruttering, som ivaretar en stor gruppe med flere båter. 
 
Bakgrunn for valg av Albin Express er gjort av flere grunner.: 

 Seilbåten er såpass liten at den passer fint i havnen vår, som ellers har vist seg lite 
attraktiv for større og aktive seilbåter.  

 Express er en meget god seilbåt og de som seiler den har ofte et ekstra fokus på det 
seilsportslige. 

 Båttypen er relativt rimelig, noe som gjør at det bør være lav terskel (økonomisk) for å 
kjøpe båttypen. 

HjS ønsker som et utgangspunkt at alle båtene som inngår, skal være privateide, da 
foreningen ikke ønsker å ta ansvar for vedlikehold og drift. 
 
For at eiere av Express og seilerne skal trives og ønske å ha HjS som utgangspunkt skal 
utvalget sørge for kontinuitet og et godt seilmiljø. Elementer rundt dette er: 

 Arrangere faste treningsdager og jobbe for oppmøte 

 Rekruttere nye seilere, erfarne seilere og flere båter. 



 

 

 Arrangere faglige og sosiale samlinger 

 Ha et fokus på sportslige mål. 

 Organisere kurs o.l. – lage kurskalender for kommende år 

 For uerfarne båteiere, bidra med å få fatt i erfarne seilere som kan delta i teamet i 
lengre eller kortere periode. 

 Bidra til evt Express regatta. 
 
For eiere av Express og deltakere i Seilsportsgruppen vil det være noen forventinger. HjS 
ønsker et aktivt og sosialt seilmiljø med faste treninger og oppmøte. For å ivareta dette er 
kontinuitet og rekruttering viktig. HjS ønsker at: 

 Båteier har båten sin i HjS sitt anlegg 

 Båteier bidrar og stiller båten sin til rådighet til minimum 2 seilkurs i året. 

 Alle deltakere må være medlem av HjS 

 Alle deltakere deltar med en egeninnsats (dugnad) til gjennomføring av kurs, sosialt 
o.l. 

 Alle bidrar til å skape et godt og sosialt seilmiljø. 
 
Kursaktiviteten anser vi som viktig da dette bidrar til rekruttering, økt aktivitet ved HjS og 
inntekter som går delvis til subsidiering av båtplasser til Express. 
 
Økonomisk har styret et utgangspunkt at den seilsportslige aktiviteten knyttet til Express ikke 
være en utgift for foreningen. Kostnader med f.eks subsidiering av havneplasser, annonsering 
av kurs o.l. hentes inn ved inntekter fra kursaktivitet.  
 
Foreningen har for øvrig ikke som mål å tjene penger på kursaktiviteten som 
Seilsportsutvalget arrangerer. Et evt «overskudd» som er igjen etter man har trukket fra 
subsidiering av havneplass og annonsering, kan utvalget velge å bruke til nyttige formål, for 
inneværende år. 
Det vil være fri bruk av naustet til møter, kurs, arrangementer og sosialt, i samarbeid med 
Jolleutvalget og Regattautvalget. Utvalget vedlikeholder et enkelt regnskap. 
 
 
Styret i HjS 14/9-2018 


