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Leder 
Siden det er såpass ny og positiv utvikling i 
seilmiljøet rundt Express, er det kjekt å kunne 
nevne litt om dette. I løpet av sesongen har 
det vært syv Expresser i havnen. Mot slutten 
av sesongen ble det klart at to til Expresser 
ønsker å forankre seg på Hjellestad. Sammen 
med jolle er dette miljøet svært viktig for den 
sportslige seilingen vi har i idrettslaget vårt. 

En gledelig nyhet for jolleaktiviteten er at vi 
helt på tampen av året fikk vi bestilt ny RIB. 

Vi nærmer oss nå slutten på vår sportslig plan 
som ble utarbeidet for å virke i perioden 
2018-2022 og ny plan skal lages. For kjølbåt 
(Express) går mye bra. For jolle har vi ikke fått 
til den økningen i antall seilere som vi kunne 
tenke oss. Vi er ikke misfornøyde, men det må 
gjøres noen evalueringer av hva som fungerte 
og ikke.  

 

Økonomisk vindpil! 
I 2021 har det ikke vært noen større 
investeringer, utenom planlagt innkjøp av ny 
RIB. 

For havnen hadde vi 100% utleie og vi har 
stadig venteliste. 

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 og avlyste kurs og aktiviteter. Dette 
har vært svært velkommen i en vanskelig tid. 

Båtparken 
For jollegruppen merker vi nå slitasje på 
materiell. Den nyeste RIB’en som allerede har 
blitt 8 år, var ute av drift halve sesongen. En 
ny rib er på vei, men vi må jobbe litt med 
oppgraderinger de kommende årene. 

Norgesmesterskap 
I løpet av året har vi hatt deltakelse i NM både 
i Optimist og i Express, som er hovedklassene 
våre. En av våre Express seilere, Kjell Eirik 
Irgens Henanger deltok i Yngling NM og stakk 
av med gullet, sammen Leif Christian Garvik 
fra RAN seilforening. 
 

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: Viktor Grytdal, 2 år 
Styremedlem: Anne H. Nicolaysen, 2 år 
Styremedlem: Raymond Heggholmen, 1 år 
Styremedlem: Amos Howard, 1 år 
 

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. 

Kontrollkomite: 
Arne Holst 
Geir Odd Johnsen 

Valgkomite:  
Kristian Holst, leder 
Gotfred I. Andenes 

Utvalg og ansvar: 
Jolleutvalget: Anne H. Nicolaysen 
Seilsportsutvalget: Raymond Heggholmen 
Eiendomsutvalg: Tom-Kenneth Fossheim 
Rekrutteringsutvalg: Thomas de Lange Wenneck 
Seilkurs: Fredrik Normann Hansen 
Sponsor: Amos Howard 
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Jolleutvalget 
Jolleutvalget har i 2021 bestått av: 

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

Seilåret 2021 har også vært noe preget av 
korona pandemien, men med en litt mindre 
grad av føringer og begrensinger på 
aktivitetene til optimistseilerne. Likevel ble 
sesongens kickoff samling og foreldremøte 
kansellert og utsatt. 

 

Vi kan se tilbake på et år med mye aktivitet til 
tross for litt forskyvninger og noen 
kanselleringer av arrangement. 2020 ser ut 
som har vært en topp i forhold til 
rekrutteringen. Året som har gått har vi hatt 
noe mindre rekruttering. Vi har likevel klart å 
gjennomføre noen helgekurs som også i år har 
gitt oss noen nye seilere. Foreningen har en 
stabil mellom og videregående gruppe på 10-
11 optimister. Nybegynnergruppen har blitt 
noe mindre, med 16 seilere og med noe 
variert deltakelse på treningene. Totalt har vi 
vært ca 30 seilere hvorav ca 7 var helt nye. 

Vi er stolte av at seilforeningen har gått til 
innkjøp av to nye RS Feva. Vår nye 
ungdomsgruppe består av 4 seilere som står 
for sitt eget treningsoppett, men samtidig 
trener på samme dager som de to andre 
gruppene. På vår siste treningsdag denne 
høsten, fikk noen av våre seilere prøve å seile 
RS Feva sammen med treneren. Dette var 
veldig populært, og vi vil nok legge opp til 
flere tren

inger hvor vi inkluderer og introduserer RS 
Feva til optimistene våre. Alle gruppene har 
hatt treningsdager både tirsdager og 
torsdager som har fungert fint. En stor takk til 
Milde Seilforening og et godt samarbeid med 
dem om lån av deres to RS Feva frem til vi fikk 
våre egne på plass i Naustet. 

 

Det har til stor glede i år vært mer reising på 
våre optimister til forskjellige arrangement. Et 
antall seilere fra den videregående gruppen 
har fartet litt utover de mest lokale grensene 
dette året. Dette har ført til at optimistene, 
trenerne og foreldre har blitt en enda mer 
sammensveiset internt og på kryss av 
seilforeningene. Etter et kansellert NC i 
Arendal grunnet korona, fikk noen av 
optimistene i HjS endelig en etterlengtet tur 
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til Stavanger. Vi reiste sammen med seilere 
fra RAN, Åsane og Bergen Seilforening. En 
opplevelse av de gøye både på vann og 
etterpå på land. Et støtteapparat av søsken og 
foreldre av de sjeldne! Vår eldste og mest 
erfarne optimistseiler Frida, har hatt en aktiv 
sesong. Dette er veldig spennende og 
inspirerende for våre andre seilere. Hun har 
blant annet deltatt på LAGCUP i Bærum og 
jente samling med seiling på Geilo. Det er 
veldig kjekt at Hjellestad er ute og 
representerer, og vi håper vi ser mer ut av 
dette og at flere blir med til neste sesong. 

Med en liten vri ble sommerseilskolen i år 
også avholdt uken før skolestart. I år var 
nemlig denne uken tilrettelagt kun for våre 
egne seilere, med noe mer fokus på seiling for 
å forberede våre seilere som skulle delta på 
NM fredagen samme uken. 

 

Seilsesongen har som nevnt også bydd på et 
NM på hjemmebane, hvor våre gode naboer i 
Bergen Seilforening og Åsane var arrangører. 
Hjellestad stilte sterkt med 2 seilere i U10 
klassen, 3 seilere fra U12 og 1 seiler i U15, 
sammen med vår flinke trener, Tilla. Dette må 
ha vært en av de store begivenhetene i løpet 
av seilsesongen 2021, med nesten 100 
optimister som deltok. Det er veldig gøy å 
komme på arrangement og se at vi stiller 
sterkt fra Hjellestad. Her var det mye læring. 

Hjellestad sin Vestlands Cup ble dessverre 
avlyst i år, grunnet forskyvninger av andre 

arrangement som plutselig kolliderte med vårt 
eget. Vi satser på at neste års terminliste ikke 
blir påvirket av korona. Men til gjengled fikk vi 
endelig holdt vårt klubbmesterskap til stor 
stas for alle. Det var kjekt å se litt nye foreldre 
som var med og legge banen og likeledes 
engasjerte seg på banen. Dette lover bra! Vår 
flinke seiler Endre Bøthun Havnen stakk av 
med en overlegen 1. plass, til trener Tilla sin 
«fortvilelse» som måtte gi fra seg denne 
tittelen etter to år med korona. Hjellestad var 
også godt representert under årets 
Kretsmesterskap i Åsane. Med passe god vind 
begge dagene, ble 3. plassen i U12 en uhyre 
spennende kamp mellom de to Hjellestad 
seilerne Endre og Kristoffer Hatteberg 
Nicolaysen. Det var til slutt Kristoffer som dro 
det lengste strået og tok en 3. plass. 

På tampen av seilsesongen fikk vi også 
introdusert og blåst liv i matplanen. Vi fikk to 
treninger der seilerne kunne samles rundt et 
varmt måltid sammen med trenere etter 
trening. Dette ser vi er en viktig tradisjon å 
opprettholde slik at seilerne kan samles noe 
mer sosialt etter treningene. Etter to 
etterlengtete år uten, ser vi nå også frem til 
vårt neste tradisjonsrike arrangement i 
midten av november som blir pepperkake 
baking. 

Trenerkabalen har i år som i fjor også løst seg 
ved hjelp av dedikerte og engasjerte 
foreldretrenerne og hjelpetrenere på 
nybegynner nivå. Christian, Eirik og Guy, 
sammen med hjelpe trenerne Marte og 
Magnus har gjort en god jobb og hatt ansvar 
for den noe mindre nybegynnergruppen som 
har trent på tirsdager og torsdager. Vi håper 
denne gruppen vokser enda mer til neste år. I 
tillegg er vi veldig glad for å ha Tilla med oss 
som trener sammen med Victor for mellom- 
og videregående gruppen. Det har vært lurt 
og vellykket å ha Tilla med som trener på 
diverse arrangement. Dette har skapt en god 
stemning, trygghet og økt nivået og 
kunnskapen blant seilerne våre når de deltar 
på de forskjellige seilarrangement. Tilla vil ta 
trener 2. kurs i vinter, og vi vil stille enda 
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sterkere når våren kommer. Der vil bli tilbud 
om et fysisk trening- og teoriopplegg for 
mellom- og videregående gruppen hver 
tirsdag utover vinteren i regi av Tilla. Det blir 
mange måneder uten at seilerne treffes om vi 
stenger ned all aktivitet fra høstferien av.  Vi 
er også veldig fornøyd med at Viktor fortsatt 
er med oss som hovedtrener og har hatt 
gleden av å se ham oftere på banen utenfor 
Hjellestad sine treninger. Dette er absolutt en 
fordel for Hjellestad Seilforening og seilerne 
våre. 

En stor takk til engasjerte foreldre, trenere og 
hjelpetrenere som har vært involvert i løpet 
av sesongen. Vi hadde ikke klart dette uten 
dere! 

Mvh Anne Hatteberg Nikolaysen 

Seilsportsutvalget 
Seilsportutvalget har i 2021 bestått av: 

 Raymond Heggholmen 
 Camilla Frydenbø 
 Elin Mjelde 
 Fredrik Normann Hansen 
 Espen Larsen 
 Kjell Eirik Henanger 
 Thomas De Lange Wenneck 

Seilsport i Expressfart 

Selv om flåten med Albin Expresser ikke er så 
stor, har vi et svært godt inntrykk av 
utviklingen. På treningene er det mange folk 
på kaien og stemningen er god. Fra 2020 gikk 
vi fra 6 til 7 båter i 2021. Det er litt mindre 
økning enn vi hadde i fjor, men fortsatt veldig 
positivt. Vi ønsker først og fremst en vekst, 
der nye båter og seilere er aktive og deltar på 
treningene.  

Vårt sportslige mot 2023 står fast med 7 
aktive båter og 30 aktive seilere. Selv om 
flåten teller 7 båter, kvalifiserer ikke alle båter 
eller personell som aktive enda, så det jobber 
vi med. 

 Korona har selvsagt satt sitt preg på både 
planlegging, sosialt og gjennomføring, men en 
usikkerhet som vi bare har måtte forholde oss 
til.  

En båt deltok på NM i Kristiansand. NM 
deltakelse framover er noe vi tror flere av 
båtene vil planlegge for. 

 

Planleggingen for neste år er allerede startet 
og vi vet vil vil få to nye Expresser i flåten, så 
det er godt nytt for oss. 

Følgende Expresser har nå hjemmehavn i HjS: 

 Pondus 
 Xarven 
 Möet 
 NoName 
 Tussi 
 Salt 
 Juni 
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Terminliste 2022 for Seilsportsgruppen 

 

 

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

 21. februar. Presentasjon av sesongplan 
 9. mars: Teori kappseilingsregler 
 6. april: Teori – regattastrategi 
 5. mai: Klargjøring og gjennomgang av båter og seiling 
 7-8 mai: Oppstart og treningshelg – trim og båtfart 
 10. mai: Første faste trening – tirsdag 
 18-19. juni: KM Express i forbindelse med Bergen Seil Festival (team/lag seiling) og 

fest/sosialt 
 30. juni: Siste trening før sommerferien.  

 2. august. Første trening etter sommerferien 
 1-4. September: SM hos Vänersborgs Segelsällskap 
 10. september. Regatta og sosialt  
 16-18 September. NM – Tønsberg Seilforening 
 29. september: Siste trening. 
 22. oktober: Oktoberfest! 

 For de som skal til NM/SM avtales ekstra treninger internt. 

Annet: 

 25. mai arrangeres det to seilkurs for voksne, med mulig praksis 31/5, 1/6, 8/6 og 9/6 
 1. juni arrangeres det to seilkurs for voksne, med mulig praksis 8/6 og 9/6 
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Terminliste 2022 for Jollegruppen 

 

Faste treningsdager: Tirsdag og torsdag kl 18:00 - 20:00 
 

 29. mars (tirsdag) første treningsdag for mellomgruppe og videregående 
 19. april (tirsdag) første treningsdag for nybegynnergruppen 
 21. april (torsdag) kickoff med teori og pizza 
 28. april Foreldremøte 
 10 og 12 mai (tirsdag/torsdag) oppstart for nye nybegynnere 
 20-21. mai. Overnattingstur til Buarøya 
 26. mai. Frivillig trening arrangert av foreldre (Kr. Himmelfart) 
 10-11 juni. Overnattingstur til Buarøy 
 21. juni, siste trening før sommerferien 

  
 8-12 august. Sommerseilskole for egne seilere 
 16. august. Oppstart etter sommerferien 
 18. september. Klubbmesterskap 
 1-2 oktober. Vi arrangerer VC (VestlandCup) nr 4 på Hjellestad. 
 29. september siste ukedagstrening 
 Oktober. Felles lørdagstrening klokken 11:00 - 13:00 
 20. oktober. Bassengtrening starter 
 6. november. Pepperkakebaking 

VestlandsCup 

 VC 1 – 22-23 april. Sted: BS 
 VC 2 – 4-6 juni. Sted: RAN 
 VC 3 – 27-28 august: ÅS 
 VC 5 – 1-2 oktober: HjS 

Vintertrening: 

 Bassengtrening er fra vinterferie til påskeferie. Torsdager. Tid vil bli annonsert. 
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 Fysisk trening i naustet. Dag vil bli annonsert. 

Annet: 

 23. februar: Årsmøte 
 30. april: Helgekurs i seiling for barn 
 7. mai: Helgekurs i seiling for barn 
 10 og 12 mai: Nye nybegynnere 
 9. mars: Gratis kurs for foreldre. Seilsportsgruppen arrangerer kurs i regattaregler 
 6. april: Gratis kurs for foreldre. Seilsportsgruppen arrangerer kurs i regattastrategi 
 17-22 juni: Bergen Seil Festival. Koordineres av Vestland Seilkrets (VSK). 
 13. august: Helgekurs i seiling for barn 
 22. oktober: Oktoberfest for foreldre. Arrangeres sammen med Seilsportsgruppen. 
 3. desember: Juletreseilas sammen med BS 

NC gruppen: Eget opplegg 

 NC 1 – 30. april til 1. mai. Sted: 
 NC 2 – 14-15. mai. Sted: 
 NM – 26-29. mai. Sted: Arendal  
 OptiCamp – 10-12 juni. Sted:  
 NC 3 – 20-21. august. Sted:  
 NC 4 – 10-11. september. Sted: RAN 
 LagCup – 24-25. september. Sted:  

Spørsmål: Send e-post til seilskole@hjs.no eller ring Per Christian: 47266552 

 


