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Leder 
Jeg har nå hatt mitt andre år som leder og 
femte år i styret i HjS. Det har vært en aktiv 
periode med mange baller i luften. Etter å ha 
blitt bedre kjent med egen og de andre 
seilforeningene i kretsen, ser jeg enda mer vår 
særegenhet. Siden havnen vår har vært lite 
egnet til helårsdrift og de store seilbåtene har 
valgt andre havner, har vårt fokus i mange år 
vært knyttet opp mot jolleaktiviteten. Vi har 
vært flink med jolleseiling, selv om det har 
vært svingninger i denne aktiviteten. I en 
perioder har vi hatt en svært aktiv gruppe 
jolleseilere, med gode resultater land og 
strand.  

Vi er og skal fortsatt være en aktiv seilforening 
på jollesiden. En stor ulempe med bare å være 
en jolleklubb, er at man kan få mye utskifting 
av deltakere i utvalg. Slutter barnet å seile, 
skal det mye til for foresatte til fortsatt å 
engasjere seg, uansett hvor mye de liker 
seiling som sport. I perioder med få seilere 
gjør dette oss ekstra sårbar. 

Etter oppstarten av Seilsportsutvalget og 
Express seilingen, ser vi nå at flere engasjerer 
seg lengre i utvalg enn hva vi ellers ville ha 
hatt. Mange i styret og utvalg er tidligere 
jolleforeldre, som har en genuin interesse for 
seiling. Som forening har dette tiltaket styrket 
oss og engasjementet.  

Ekspress seilingen som i 2019 hadde sin første 
terminliste, med treninger og regatta må sies 
å være en veldig god start på denne 
satsningen. Vi har nå tre Expresser 
(privateide) som inngår i det sportslige 
opplegget Seilsportsutvalget har. På slutten av 
sesongen kom det også forespørsel om vi 
kunne holde av en havneplass til en fjerde 
Express.  

Økonomisk vindpil! 
I året som har gått har vi hatt stort fokus på 
økonomi. Vi startet med en plan om å øke 
inntekter og samtidig redusere utgifter. Vi har 
i stor grad nådd målene vi satt. På utgiftssiden 
har vi gjennomgått forsikringene og fått disse 

kraftig redusert. Vi har byttet regnskapsfører, 
som har gitt oss lavere kostnad og bedre 
avtale. Vi har redusert kommunale avgifter en 
god del. På inntektssiden har vi jobbet for 
100% utleie i havnen. Det har vi klart og har 
nå venteliste på båtplass. Dessverre har vi 
også hatt litt motvind med større utlegg på 
havnen enn ønsket. I tillegg har vi sett at vi 
har fått redusert inntekt på både 
medlemsavgift og naustutleie. 

Det er bra å øke inntekter og redusere 
utgiftene, men vi er et idrettslag som også 
skal bruke penger på fasiliteter og muligheter 
for seilsportslig aktivitet. Investering er skal 
gjøres i ny rampe, oppgradering og utskifting 
av båtparken og annet som er viktig for vår 
seilsportslige aktivitet. Generelt vedlikehold 
og oppgraderinger av anlegget er også viktig. 

Den siste Spiker 
Et vanskelig men riktig valg har vært å selge 
Spikaren. Vi har over flere år prøvd å se 
nytten med denne båten, samt sett på tiltak 
som kan øke bruken. Mens vi før kunne lese 
om aktiv bruk har den den knapt vært brukt 
de siste årene. 2-3 dagers bruk i året ble rett 
og slett for lite.  

Sportslige mål  
HjS er et idrettslag som skal drive med seiling 
under Norges seilforbund. Alt annet som 
utleie av havn og naust, er først og fremst for 
å støtte opp om det seilsportslige strategien. 
HjS har opp gjennom årene endret litt fokus. 
De første 40 årene var det oselvar som var 
den naturlige båten. Etter hvert forsvant 
oselvarene ut og inn kom jollene. Jollene har 
stått sterkt i mange år. At vi skal ha sportslige 
strategi og mål er viktig, men det er viktig å 
vite hvor vi vil.  

 

I 2004 hadde jollegruppen en aktivitet med 15 
nybegynnere, 10 videregående og 10 seilere i 
regattagruppen. Det var veldig bra! Akkurat 
nå er vi ikke helt der enda, men målene er 
ganske lik. Heldigvis har vi en flink og aktivt 
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jolleutvalg, så rammene for fortsatt aktiv 
jolleseiling er absolutt tilstede. 

Generasjonsskifte og tilhørighet 
Da jeg kom inn i seilforeningen for noen år 
siden og deltok på mine første årsmøter, var 
det ikke vanskelig å legge merke til sterke og 
tydelige stemmer i foreningen. Mye kultur lå 
skjult i veggene. Fra tidligere årsmeldinger kan 
vi lese at man har utfordringer med lite 
utskiftinger og lite nye ansikter. I dag er mitt 
inntrykk at vi opplever mange nye ansikter og 
mye utskiftinger. Det igjen har sine 
utfordringer med at vi kan trenge litt lengre 
tid for å gjøre alt etter de rette 
«seilingsbestemmelsene». 

For meg var et av de tydeligste tegnet på 
generasjonsskifte, da Tom Hjellestad på 
ordentlig sa at han trekker seg. Han som har 
vokst opp med foreningen og vært en bauta i 
alle år. Oppmøte på årsmøte, manglende 
påmelding til Nissefesten har også vært 
tydelige tegn på endring. 

Nye skal nå få tilhørighet og eierskap til 
foreningen. Det kan for øvrig ta tid før nye i 
foreningen føler et eierskap og tilhørighet. Et 
tiltak vi innførte i fjor var at vi satte krav til at 
både juniorseiler og en av de foresatte skulle 
være medlem.  

Regatta 
I 2019 ble regattautvalget lagt ned og 
Seilsportsutvalget opprettet. Nedleggelsen av 
regattautvalget var ikke knyttet til ønske om å 
redusere antall regatta vi hadde ansvar for, 
snarere tvert imot. Nå er ansvar for regatta 
fordelt til Jolleutvalget og Seilsportsutvalget. 
Vi har hatt som mål å fokusere på å ta ansvar 
for regatta der vi selv har vår hovedaktivitet; 
jolle og Express. En konsekvens av dette var at 
vi endret Lerøy rundt regattaen til å inkludere 
flere en-type klasser, der vi også inkluderte 
Express. Dette ble en suksess, siden vi fikk 
flere deltakere enn på lenge. 

Anlegget 
Drift av anlegges er koblet tett til de 
seilsportlige målene vi har som seilforening. 
Inntekter fra havn og naust bidrar til 
jolleaktiviteten. Vi bruker nå mulighetene i 
havnen til å bygge opp en seilsport for voksne. 
Havnen drar på årene og vi har hatt en del 
større vedlikeholdskostnader. På sikt må vi se 
på erstatning. Dette arbeidet har vi allerede 
startet, men vi skal bruke tid for å finne ut 
hvordan dette skal implementeres. En gledelig 
ting er at arbeidet med ny jollerampe endelig 
begynner å ta form, dog noen år forsinket. 

Thomas de Lange Wenneck - Leder 

Styret og møter 
 
Styret: 
Leder: Thomas de Lange Wenneck, 1 år 
Nestleder: Fredrik Normann Hansen, 1 år 
Styremedlem: Tom-Kenneth Fossheim, 1 år 
Styremedlem: Kristian Holst, 1 år 
Styremedlem: Anne H. Nicolaysen, 2 år 
Varamedlem: Raymond Heggholmen, 1 år 
Varamedlem: Amos Howard, 1 år 

Det er avholdt 12 styremøter, samt årsmøte. 
Et møte ble holdt via korrespondanse og et 
møte ble et kombinert styre og utvalgsmøte. 

Intern revisor: 
Arne Holst 
Geir Odd Johnsen 

Valgkomite:  
Gotfred I. Andenes, Leder 
Anbjørg R. Hjellestad 
Bjørn Hjellestad 

Utvalg: 
Jolleutvalget: Anne H. Nicolaysen 
Seilsportsutvalget: Raymond Heggholmen 
Naustutvalget: Tom-Kenneth Fossheim 
Havneutvalget: Kristian Holst 
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Jolleutvalget 
Jollegruppen kan se tilbake på et år med mye 
aktivitet og en noe lavere rekruttering enn 
året før. I løpet av sesongen 2019 har det 
vært 22 aktive seilere på våre ukentlige 
treninger hvor av åtte er nybegynnere. 
Seilerne våre har også i år 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. En grunn til et 
lavere antall aktive seilere var at noen av de 
eldste seilerne våre sluttet. I tillegg ble 
jollegruppen enig om at vi skal satse på 
optimist seiling. Våre to laser seilere gikk 
derfor over til å trene i RAN ved sesongstart.  

 

Vi sitter igjen med to A-seilere og en 
mellomgruppe på fem, som vil bli oppjustert 
til neste sesong. Noen av dem vil nok være 
klar til å rykke opp som B-seilere etterhvert. 
Den største gruppen vår er nybegynnerne. 
Etter mangel på trenere ved høstsesongen 
måtte vi gjøre noen justeringer på 
treningsdager og seilerne. Vi delte seilerne inn 
i to grupper: nybegynnere og 
viderekommende. Nybegynnerne hadde 
treningsdager på torsdager og de 
viderekommende trente på tirsdager. Dette 
har vist seg å være en fin løsning. Vi fortsetter 
jakten på trenere og rekrutter!    

Takk til engasjerte trenere som har vært 
involvert i løpet av sesongen. I hovedsak har 
dette vært Viktor Grytdal, Kristine Hjellestad 
og Gjermund.  Høstsesongen satt vi igjen med 
kun en trener, Viktor som har gjort en 
utmerket jobb. En stor takk til Gjermund 

Bøthun som har vært trener for nybegynnerne 
på mandagene under vårsesongen. I tillegg 
har Gjermund og Marthe gjort en flott jobb 
med å avlaste Viktor på torsdagstreninger. 
Dette er noe vi ønsker å fortsette med.  En 
utfordring er å finne nok trenere, så vi må nok 
ta sikte på å øke engasjementet til foreldre og 
inkludere dem som hjelpetrenere og/eller 
trenere for nybegynnere. Vi ønsker også å få 
tilbake mandag som en alternativ treningsdag. 

Vi startet sesongen med et foreldremøte og et 
kickoff – en samling for alle optimistene våre 
med repetisjon teori og pizza. 

Foreningen arrangerte Hordacup for joller ved 
sesongslutt i august. Det var noe utfordringer 
med forberedelsene for å få nok og 
kompetent mannskap til arrangementet. I 
tillegg krasjet det litt med KM i Åsane som var 
helgen før og det ble noe dårligere deltakelse 
på grunn av dette. Men når vi til slutt fikk 
mannskap og hjelpere på plass, gikk 
arrangementet overraskende fint. Vi hadde et 
godt bidrag fra jolleforeldre og familier med 
oss. Vi fikk god hjelp til selve 
regattaarrangementet fra de andre lokale 
seilforeningene. En stor takk til alle som bidro 
og hjalp til! Som tidligere år håper vi på at 
flere nybegynnere og rekrutter deltar på felles 
arrangementer i 2019 

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 Emilia Vabø, 
Mathilde Elise Lind og Arvid Einan. Til tross for 
en noe lav deltagelse i år er dette er blitt et 
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populært arrangement for Hjellestad 
Seilforening.  

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 ble arrangert for andre 
år på rad og er blitt en fin tradisjon og 
avslutning for vårsesongen. Optimistene seilte 
selv ut. Noen familier overnattet i båt og 
andre slo opp teltet. Det var grilling på kaien 
og skattejakt på vannet. Store og små hygget 
seg rundt bålet om kvelden. Morgenbad, tube 
kjøring, kajakkpadling og seiling var aktiviteter 
før hjemreisen. 

Av nye innslag i år har vi arrangert jolleserier. 
Vi har hatt to på vårparten og to på 
høstparten. Dette er en lavterskel regatta for 
både seilere og foreldre. Gjermund startet det 
hele med en kortfattet og oversiktlig 
presentasjon om regatta og regler rundt 
dette. Deretter fikk foreldrene ansvar for å 
legge banen, starte og fullføre hele regattaen. 
Her er det lov å gjøre feil som vi alle kan lære 
av. Dette har vist seg å være en fin måte å 
engasjere og lære foreldre og seilere, samtidig 
som vi ufarliggjøre utrykket «regatta» for 
rekrutter og nybegynnere.  

I år var det Hjellestad Seilforening og 
Kristoffer Hatteberg Nicolaysen som dro det 
lengste strået og stakk av med seieren og 
vandrepokalen under årets regatta på Lille 
Lungegårdsvannet på 17-mai. Vi håper på 
større deltagelse blant Hjellestad seilerne til 
17-mai, slik at sjansen for å beholde pokalen 
til neste år blir større! 

Vi har hatt et vellykket helgekurs for 
nybegynnere med innleide dyktige trenere: 
Emilie Vabø og Arvid Einan. Kurset gikk over 
en helg (lørdag og søndag). Det var stor 
oppslutning for kurset og vi hadde 11 
deltakere. Ut av dette kurset fikk vi en ny 
rekrutt. Dette vil vi gjenta til neste år. 

Våre engasjerte foreldre har også gjort en 
formidabel jobb ved å være tilstede under en 
stand på Aboretet i slutten av mai på 
Arboretets dag. Det er fint at vi er synlige i 
lokalmiljøet. 
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Pepperkakebaking har nå blitt en tradisjon. I 
år tar vi sikte på å levere et bidrag til 
nærmiljøet på Blomsterdalen Senter.  

 

Ny-året vil bli avsluttet med en tur på ADO 
med innleid stupetrener. En litt annerledes 
vannaktivitet for seilere, men det slo an i fjor 
og vi fortsetter med denne tradisjonen. Dette 
er et fint arrangement for å samle seilerne 
våre gjennom vinteren. 

Vi gleder oss til 2020!   

 

Seilsportsutvalget 
Seilsportutvalget har i 2019 bestått av: 

Raymond Heggholmen (Leder utvalg) 
Camilla Frydenbø 
Elin Mjelde 
Fredrik Normann Hansen  
Jan Möhr 
Espen Larsen (nytt medlem i 2019) 
Thomas De Lange Wenneck (Leder HJS) 

 

2019 har vært et år med god aktivitet for 
Express seilerne. Det ble avtalt trening 
annenhver torsdag i partallsuker og deltagelse 
på BS sin tirsdagsregatta annenhver uke i 
oddetallsuker. Det ble da en aktivitet hver uke 
for Expressene. Vi så etter hvert at de ivrigste 
seilerne også ønsket å seile tirsdagsregatta i 
partallsuker. Dette er noe vi oppfordret til og 
anbefalte at den enkelte skipper kunne avtale 
via spond, men at det ikke ble lagt inn i 
terminplanen. 

Første trening startet 2 mai og første 
tirsdagsregatta var 7 mai. Siste trening i 
sesongen var 19 september og siste 
tirsdagsregatta var 10 september. 

I havnen i HJS ligger det nå fast 3 Expresser 
(Pondus, Xarven og Möet), i tillegg så ligger 
det en i BS som deltar i HJS regi (Krutlisa). 

For de fleste treningene var det som oftest tre 
expresser som deltok, og dette er veldig bra, 
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selv om ambisjonen bør være enda høyere i 
2020. 

HJS har arrangert 3 regattaer i 2019 hvor 
Express har vært en av klassene.  

Den første regattaen ble arrangert lørdag 15 
juni i anledning Expressen sitt 40 års jubileum. 
De ble satt opp en kort pølsebane i 
Mynteviken og det var kun for Expresser. De 
ble seilt med 4 båter og 5 lag. Det ble dermed 
byttet på å være i dommerbåten. Alle lagene 
fikk 3 heat hver. Oppstarten var kl 11:00, 
stemningen var svært god, og den ble bare 
bedre utover dagen. På kvelden ble det 
arrangert rekefest i klubbhuset, med god 
drikke, musikk, dans og taler.  

Den 7 september arrangerte HJS Lerøy rundt, 
hvor Express var en av klassen. De andre 
klassene var Oselver, Knarr og Snipe. De 
blåste friskt denne dagen og 2 Oselvere måtte 
gi seg i vinden. For Expressene gikk det fort 
rundt Lerøy og første båt i mål var Pondus, 
fulgt av Juli fra BSI seilforening. Etter 
regattaen ble det arrangert Pizza og 
premieutdeling i klubbhuset.  

Siste regatta som ble arrangert for Expressene 
var søndag 22 september. Dette var en ren 

Express regatta og det ble som vanlig 
avslutning med mat i naustet. 

Det har vært en veldig god stemning både før, 
under og etter regattaene, noe som gjorde at 
det ble arrangert en regatta mer enn først 
planlagt (22 september).  

Expressene fikk også positiv media dekning i 
2019 når to journalister var med damebåten 
(Möet) på trening 22 august. De ble laget en 
artikkel om damelaget som ble publisert i BT 
og Aftenposten. 

Seilsportutvalget er svært fornøyd med 
aktiviteten og innsatsen som er lagt ned i 
2019 og ser frem til et riktig godt seilår i 2020. 

 

Naustutvalget 
Utleie av Naustet har gått greit, men det har 
vært noe avtagende interesse i forhold til 
2018.  Det var en periode tidlig i året med 
utleie til litt yngre leietakere som dessverre 
førte med seg noe bråk og høy musikk. Det 
ble derfor strammet kraftig inn på 
ordensregler og aldersgrenser.  

 

Vi vurderer nå samarbeid med tredjepart i 
forbindelse med avertering og booking, samt 
mer profilering av tilbudet på sosiale medier 
m.m. 
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Havneutvalg 
Det har gjennom året vært en del større 
utgifter til vedlikehold og reparasjoner. Alle 
havneplassene har vært utleid og vi har hatt 
flere båter på venteliste. Et langsiktig arbeid 
med å se på erstatning for dagens havn er 
startet opp ved at man har vært i dialog med 
noen leverandører.  

 

 

Aktiviteter planlagt for 2020 
For 2020 har vi planer å arrangere en rekke 
kurs og aktiviteter. Se www.hjs.no/kurs 

Dato Hva 
05.02 VSK kretstingmøte 
19.02 Årsmøte 
14.03 Assistenttrenerkurs NSF 
20.03 Trener 1 kurs – NSF 
24.03 Foreldremøte – Jolle 
27.03 Båtførerprøven 
31.03 Seilsportsgruppen – oppstart 
18.04 Helgekurs – jolle 

29.04 Seilkurs for voksne 
30.04 Seilskole for helt nye 
06.05 Seilkurs for damer 
09.05 Helgekurs – Jolle 
11.05 Praksisdager – Kurs 
24.05 Jolleserie 1 
12.06 Buarøya 
13.06 Expressregatta 
10.08 Sommerseilskole 
14.08 Oselvar NM 
22.08 Helgekurs – Jolle 
30.08 Jolleserie 2 
05.09 Express KM 
05.09 Lerøy Rundt 
19.09 Expressregatta 
19.09 Klubbmesterskap 
26.09 HordaCup 
10.11 Pepperkakebaking 
05.12 Nisseseilasen 

 

Medlemsgjennomgang 
Det stilles strenge krav til riktig 
medlemsregister for idrettslag. HjS har i løpet 
av høsten hatt en større gjennomgang av 
medlemslistene. Hvis det ikke er registrert at 
medlemsbetaling er kommet inn, må 
medlemmet fjernes. Etter en gjennomgang er 
det flere som ikke har betalt i henhold til 
frister. I løpet av sesongen har vi registrert ca 
80 nye medlemmer og fjernet ca 60 
medlemmer. Vi henstiller alle som ikke har 
fått e-post fra oss om å gi beskjed. Vi setter 
pris på alle medlemmer som enten deltar 
aktivt eller som bare ønsker å støtte oss. 

 

 


