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Årsmelding 2020
Fokuset vårt nå er dreid mot vår aldrende
båtstall med RIB’er og foreldrebåter.

Leder

Sportslige mål

1-3-6!

De sportslige målene står fast, der vi ønsker
20 aktive A/B seilere i Optimist hvorav 5+ på
NC+ nivå, samt 30 rekrutter. For Express har vi
7 aktive båter og 40 aktive seilere. For jolle er
vi fortsatt et stykke fra målene, men vi jobber
med at rammene vil være knyttet til målene.
For Express har vi allerede 6 båter i havnen og
ca 23 seilere. Det gjenstår litt her fra bare båt
til aktiv båt, men vi er på riktig vei.

I løpet av få år har Hjellestad Seilforening sett
at vårt fokus på kjølbåten Albin Express har
vært riktig. Antall båter har økt fra en båt i
2018, tre båter i 2019 og seks båter i 2020. Vi
er veldig fornøyde med denne utviklingen,
særlig siden vi på nytt etablerer et
voksenmiljø i seiling. Det vi skal være flinke
med framover er ikke bare å ha seilbåter i
havnen, men også få de på sjøen.

For Jolle er det nå opprettet et
ungdomstilbud, som skal sikre at vi holder
seilere som har vokst ut av optimisten lengre
hos oss.

Det er et flott syn når en Express enten legger
til kai eller går fra kai, kun ved hjelp av seil og
uten å slippe ut et gram med CO2.
Til tross for vanskelige tider har vår
jolleaktivitet vokst. Med ny rampe og
engasjerte seilere, trenere og foreldre har
2020 på mange måter vært et fint år. Vi er
også glad for å kunne presentere et komplett
ungdomstilbud for seilere som vokser ut av
optimistjollen.

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: Odd Einar , 1 år
Styremedlem: Anne H. Nicolaysen, 2 år
Varamedlem: Raymond Heggholmen, 1 år
Varamedlem: Amos Howard, 1 år

Økonomisk vindpil!
Den stor investeringen i 2020 var ny rampe.
En flott ny plattform for utsetting av joller. I
tillegg til dette har vi også hatt en del
kostnader med utbedring av havnen. For
rampen har vi vært så heldig at Bergen
kommune har gitt oss god støtte i
anleggsmidler. Et tilskudd som har blitt satt
veldig stor pris på.

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

For havnen hadde vi 100% utleie og vi får
stadig lengre venteliste.

Kontrollkomite:
Arne Holst
Geir Odd Johnsen

Vi har benyttet oss av å søke på
tilskuddspakkene som regjeringen har hatt.
Her har vi fått litt tilskudd for tap av inntekter
på utleie å avlyste kurs og aktiviteter. Dette
har vært svært velkommen i en vanskelig tid.

Valgkomite:
Kristian Holst, leder
Gotfred I. Andenes

Båtparken
Sesongen startet med at Spikaren, vår gamle
bøyebåt ble solgt, til en ny hverdag som
fiskebåt i nord. Selv om det var trist å se den
dra av sted, har den så langt ikke vært savnet.

Utvalg og ansvar:
Jolleutvalget: Anne H. Nicolaysen
Seilsportsutvalget: Raymond Heggholmen
Eiendomsutvalg: Tom-Kenneth Fossheim
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som har trent på tirsdager og torsdager.
Victor har som vanlig hatt ansvar for den
videregående gruppen. Der vil bli justeringer
blant disse to gruppene til våren igjen, da
noen av optimistene vil rykke opp til den
videregående gruppen. Til våren vil Tilla
sammen med Viktor være med som trener for
denne gruppen. Vi fortsetter likevel jakten på
nye trenere.

Rekrutteringsutvalg: Thomas de Lange Wenneck
Seilkurs: Fredrik Normann Hansen
Sponsor: Amos Howard

Jolleutvalget
Jolleutvalget har i 2020 bestått av:





Anne Hatteberg Nicolaysen (Leder)
Christian Berflødt (Nestleder)
Germund Bøthun
Amos Howard

Takk til engasjerte trenere og hjelpetrenere
som har vært involvert i løpet av sesongen. Vi
hadde ikke klart dette uten dere! I hovedsak
har dette vært Viktor Grytdal, Christian
Bergflødt, og Jesper Blomquist, med god hjelp
av hjelpetrenere Marte Rasmussen, Tillla
Skjold Hansen. Gjermund Bøthun har
innimellom også hjulpet til når det var behov.
Dette har fungert veldig bra, men vi ser at vi
må hente inn flere foreldre trenere eller
trenere dersom pågangen på nybegynner
gruppen vedvarer. Vi fortsetter jakten og
jobbe med utfordringen om å finne nok
trenere. Men vi synes vi i 2019 har løst dette
bra med å bruke foreldre som trenere
kombinert med hjelpetrenere som har vært
tidligere seilere.

Seilåret 2020 har som vi alle vet vært preget
av corona pandemien. Dette har igjen satt
noen føringer og begrensinger på aktivitetene
til optimistseilerne og Jolleutvalget. Stort sett
alle inne aktiviteter har blitt kansellert.
Til tross for corona kan vi se tilbake på et år
med mye aktivitet i forhold til begrensingene.
Vi har hatt en «over all forventing» og økning i
rekruttering i forhold til 2019. I løpet av vår
sesongen 2020 har det vært ca 30 aktive
seilere på våre ukentlige treninger. Etter
sommerferien var vi oppe i ca 45 aktive seilere
hvor av ca 10-15 er helt nye. Vår
videregående gruppe har bestått av 9 seilere.

På tampen av seilsesongen introduserte vi RS
Feva for våre eldste seilere som nå har vokst
ut av optimistjollen. Disse fikk vi låne av Milde
Seilforening og er veldig takknemlig for dette.
Det viste seg å være en stor «hit». Vi ønsker å
fortsette med RS Feva i 2021.

De siste fem treningene på høsten var der en
del utfordringer med tanke på at der kom
mellom 16 til 20 seilere på nybegynner
gruppen vår hver tirsdag og torsdag. Men da
vi var heldig med været de fleste gangene
klarte de dyktige foreldre trenerne å få alle
nybegynnerne på sjøen. Dette med stor hjelp
fra hjelpetrenerne som vi har brukt på
nybegynner gruppen. Matplanten og det
sosiale måltidet har dessverre utgått dette
året grunnet korona.

Vi startet seilsesongen i år med kunne ta i
bruk den flotte og helt ny rampen. Denne har
vi ventet lenge på og gledet oss til. Amos
Howard har virkelig gjort en utmerket jobb fra
begynnelse til slutt for å få denne på plass og
vi er veldig fornøyde. Vi får plass til flere joller
enn før og den er mer brukervennlig og trygg.
Vi ser også at lokal miljøet har hatt nytte og
glede av denne.

Den største gruppen vår er nybegynnerne,
men den videregående gruppen har også økt
noe i 2020. Begge gruppene har hatt
treningsdager både tirsdager og torsdager.

Seilsesongen 2020 som i stor grad har vært
preget av korona ble i stor grad preget av
vanlige treninger. Jolleserier, stands, kickoff
samling og foreldremøter ble utsatt eller
kansellert. Vi har likevel klart å gjennomføre

Trenerkabalen har vi i år løst ved hjelp av
foreldre trenerne, Christian og Jesper sammen
med hjelpe trenerne Marte og Tilla som har
hatt ansvar for den store nybegynnergruppen
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noen helgekurs og sommerseilskolen som har
vist seg å være en god rekruterings kilde dette
året. Sommerseilskolen i seg selv har i år
bidratt til ca 9 nye seilere. I år har vi måtte
sette en maks grense for deltakere på
sommerseilskolen hvor der var 17 deltakere
som var en øvre grense. Helgekursene har
også vist seg å være en god rekrutteringskilde.
Her har der også vært stor pågang og vi har
måtte lage ventelister og sette øvre grenser
på antall deltakere. Dette ønsker vi å fortsette
med.

Vinterhalvåret har vi kunne tilby innendørs
svømmetrening for våre seilere. Dette har i år
vist seg å være populært og vi har hatt en
deltagelse på 10 stk hver gang.
Svømmetreningen er i regi av Christin
sammen med en innleid trener fra Delfana.
Treningen består av en halv time med
svømmetrening og en halv time med fri lek i
bassenget. Vi håper også at vi ved ny-året kan
arrangere en tur på ADO med innleid
stupetrener. Dette er et fint arrangement for
å samle seilerne våre gjennom vinteren.

Før skolestart arrangerte vi også i år en
aktivitetsuke. Her fikk seilere mulighet til å
drive med alt av vannaktiviteter og bading,
under kyndig ledelse av trenerne Emilie Vabø,
Arvid Einan og Sunniva Knudsen. Dette var i år
som tidligere år et populært arrangement for
Hjellestad Seilforening.

Vi gleder oss til 2021 og håper på mindre
restriksjoner!

Seilsportsutvalget
Seilsportutvalget har i 2020 bestått av:





Foreningen arrangerte også Vestlands Cup i
september. I år gikk de over to dager, lørdag
og søndag, hvorpå lørdag var treningsdag og
søndag var regatta dag. Med god hjelp fra
andre seilforeninger klarte vi å gjennomføre
dette. Dette ble et flott arrangement med stor
deltakelse både av optimister og lasere.
Seilerne fikk en flott dag på lørdagen med
mye vind og valuta for pengene. Søndag
derimot ble dessverre mye venting kaien, men
vinden kom aldri. Mange av oss fikk oppleve
vår første avlyste regatta på grunn av
manglende vind. Likevel var det mange smil
og hyggelige samtaler på kaien. Vi hadde et
godt bidrag fra jolleforeldre og familier med
oss.







Raymond Heggholmen (Leder utvalg)
Camilla Frydenbø
Elin Mjelde
Silje Longva Todnem (Nytt medlem
2020)
Tor Rasmus Lien (Nytt medlem 2020)
Kari Ytreland
Fredrik Normann Hansen
Espen Larsen
Thomas De Lange Wenneck (Leder
HJS)

2020 har vært et spesielt år for alle, også for
Express seilerne i Hjellestad Seilforening. Alle
treningene fram til slutten av mai ble
kansellert pga. nedstengningen. I slutten av
mai løftet man noe på restriksjonene og første
trening ble avholdt 28 mai. Da med 1 meters
regel og maksimalt antall på 3 personer om
bord. Disse restriksjonene ble varende hele
sesongen.

Vi fikk god hjelp fra de andre lokale
seilforeningene. En stor takk til alle som bidro
og hjalp til!

De ble holdt samme treningsregime som i
2019, dvs. en gang i uken. Tirsdag i
oddetallsuker og torsdager i partallsuker. Siste
trening før sommerferien ble 30 juni og første
trening etter ferien ble 6 august.

Overnattingsturen til Buarøy i slutten av mai
kolliderte med andre arrangement og ble
dessverre avlyst. Vi vil absolutt prioritere å
gjennomføre den in 2021. Pepperkakebaking
har dessverre også blitt avlyst i år grunnet
corona og at dette er en inne aktivitet.

De var planlagt to regattaer for året. Den
sedvanlige vår regatta for Express, samt Lerøy
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Rundt/Express KM på høsten. Dessverre var
det ikke mulig å avholde regattaer i år. Så i
stedet ble det avholdt treningssamlinger for
Expressene i HJS på regattadagene, dvs.
Lørdag 13 juni på våren og søndag 6
september på høsten. De ble seilt på
pølsebane på begge samlingene, og en god
økt med regatta trening. Kryss, runding og
spinnaker håndtering satt bedre og bedre for
hver gang og det blir spennende når man
forhåpentligvis kan åpne for regattaer igjen i
2021. Etter hver treningssamling ble det pizza
og litt sosialt, ihht. alle smitteverns regler.

For 2021 satser vi på at pandemien har
sluppet taket og at vi også får ett godt regatta

Til tross for strenge regler har det vært en god
kursvirksomhet i 2020. Det har vært to kurs på
våren og tre kurs på høsten, hvorav et av
kursene var engelskspråklig. Antallet på hvert
kurs har vært redusert for å overholde
avstandskrav. Dette har vært greit i
klasserommet, der det har vært god plass
mellom deltagerne, men mer utfordrende på
praksis delen hvor det bare var mulig å ha
med to deltagere pr. båt. Dette førte til at
mange båter og skippere måtte i aksjon, og
gjerne med to turer på samme ettermiddag.
Utover på høsten ble det også utfordrende
med tidlig solnedgang og mørke. Stor takk til
alle som har bidratt med båter og som
instruktør/skipper på kursene. Ekstra stor takk
til Fredrik Normann Hansen som har
organisert praksisen og hatt mange turer som
instruktør.

år.

Eiendom
Utleie i 2020 ble sterkt påvirket av
pandemien. Utleie av lokalet har vært på
laveste nivå på flere år grunnet dette og
inntektene deretter lave. Det er utført en del
vedlikeholdsarbeid på havneanlegget, både på
elektrisk anlegg og øvrig sikringsarbeid og
nødvendige utbedringer. Vi har fått utarbeidet
en tilstandsrapport med foreslåtte
forbedringer som vi jobber med å få innhentet
tilbud på og få utbedret. Det vil bli gjort
ytterligere befaringer i 2021 for å ytterligere
sikre anlegget.

Utviklingen i antall båter i havnen har vært
svært positiv i 2020. Til tross for pandemi har
det kommet til 3 nye båter, altså en dobling
fra 2019, noe som gjør at man til tider har fått
6 Expresser på treningsbanen.

Rekruttering og sponsorutvalg

Følgende Expresser har nå hjemmehavn i HjS:







Rekruttering og sponsorutvalget kom aldri
helt på beina i løpet av 2020. For rekruttering,
fortsatte mye av ansvaret i jolleutvalget. For
sponsor og støtteordninger har vi heldigvis
fått en del i støtte.

Pondus
Xarven
Möet
NoName
Tussi
Salt
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sluttet å seile siden det ikke har vært noe
tilbud de kunne begynne seg av i foreningen.
Vi har derfor gjennom året fått på plass et
ungdomstilbud for seilere etter optimisten.

Aktiviteter planlagt for 2021
For 2021 har vi planer å arrangere en rekke
kurs og aktiviteter. Se www.hjs.no/kurs
Dato

Hva

24.02 Årsmøte
29.03 Foreldremøte – Jolle
30.03 Seilsportsgruppen – oppstart
17.04 Sesongåpning med kake
17.04 Helgekurs – jolle
19.04 Seilskole for helt nye
28.04 Seilkurs for voksne
01.05 Helgekurs – jolle
05.05 Kurs: Innføring i regatta
11.05 Seilkurs for voksne
19.05 Kurs: Kurs for jolleforeldre
29.05 Helgekurs – jolle
09.06 Buarøya
13.06 Expressregatta + sosialt
09.08 Sommerseilskole

Tilbudet er veldig fleksibelt og har til hensikt å
beskrive mulighetene for seiling i foreningen
etter optimisten, enten man vil seile aktivt
eller bare seile for å seile. Dette er ikke en
satsning, men en presisering av muligheter.
Planen har i stor grad tatt utgangspunkt i
Norges Seilforbund sin handlingsplan 20192021 og strategiplan 2019-2024.

11.08 Voksenkurs i seiling
18.08 Seilkurs for voksne
21.08 Helgekurs – jolle
28.08 Hjellestad LagCup
04.09 Lerøy rund
05.09 Kretsmesterskap – Express
19.09 Klubbmesterskap
25.09 VestlandCup
23.10 Oktoberfest
09.11 Pepperkakebaking
04.12 Nisseseilasen

Ungdomstilbud
I vår organisasjonsplan står det at foreningen
har et ekstra ansvar for seilere etter de er
ferdig med optimisten og fram til de er 18 år.

Tilbudet består i at foreningen gir mulighet til
å seile videre i enten enmannsjolle eller
tomannsjolle, der foreningen disponerer to RS
Feva og to Zoom8. Hvis noen ønsker å seile
mer aktivt i laser eller 29’er vil foreningen
jobbe for å finne plass til disse.

Selv om seilmiljøet er smalt, er det å bevare
seilere med base egen forening viktig for
stabilitet, motivasjon for yngre og ha en aktiv
klubb viktig for foreningen. HjS har mistet
seilere, som enten har byttet klubb eller bare
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Terminliste 2021 for Seilsportsgruppen

Treninger og seiling for Albin Express
Vi vet ikke helt hvordan sesongen for 2021 vil bli, men vi planlegger med utgangspunkt i et ønsket opplegg, der
vi ikke kan utelukke at det kan bli endringer.

Seiling: Annenhver tirsdag (oddetall) og annenhver torsdag (partall). Oppmøte kl 17:00









Oppstartsmøte, samt infomøte for nytt mannskap: 31. mars kl 19:00.
Første trening torsdag uke 18: 29. april klokken 17:00
Lørdag 12 juni. Sommerseiling (team/lag seiling) og fest/sosialt.
Ingen trening i juli.
4. september. Lerøy rundt og fest. Vår egen regatta. Klasser: Express, Knarr, Oselvar og
Snipe.
4-5 september. Kretsmesterskap i Express (1. dag del av Lerøy rundt)
18. september. Team/lagseiling. Sosialt/fest
Siste trening 21. september.

Det vil bli laget et eget opplegg for de som trener til NM
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Terminliste 2021 for Jollegruppen
Treninger og seiling for jollegruppen
Vi vet ikke helt hvordan sesongen for 2021 vil bli, men vi planlegger med utgangspunkt i et ønsket opplegg, der
vi ikke kan utelukke at det kan bli endringer.

Faste treningsdager: Tirsdag og torsdag klokken 18:00 - 20:00.
Terminplan:


















30. mars (tirsdag) første treningsdag for mellomgruppe og videregående
13. april (tirsdag) første treningsdag for nybegynnergruppen
15. april (torsdag) kickoff med teori og pizza
29. april (torsdag) oppstart for nye nybegynnere (om plass)
13. mai. Frivillig trening arrangert av foreldre
22. mai. Jolleserien 1
11-12 juni. Overnattingstur til Buarøy
17. juni, siste trening før sommerferien
9-13 august. Sommerseilskole
19. august. Oppstart etter sommerferien
28. august. LagCup på Hjellestad
18. september. Klubbmesterskap
25-26 september. Vi arrangerer VC (VestlandCup) nr 4 på Hjellestad.
30. september siste ukedagstrening
Oktober. Felles lørdagstrening klokken 11:00 - 13:00
21. oktober. Bassengtrening starter
9. november. Pepperkakebaking

Annet:





24. februar: Årsmøte
19. mai: Kurs for jolleforeldre
23. oktober: Oktoberfest for foreldre. Arrangeres sammen med Seilsportsgruppen.
7. desember: Juletreseilas sammen med BS

NC gruppen: Eget opplegg
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