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Leder 
Det seilsportslige nivået i særlig Express har 
hatt en flott utvikling gjennom sesongen. 
Noen av båtene har hatt en fin sportslig 
framgang og noen har dratt på både NM og 
SM. Samtidig har gruppen hatt et større frafall 
på mannskap og det har vært betydelig færre 
deltakere og båter på hver trening. Det er en 
utvikling vi har planer om å snu. 

Jollegruppen har hatt mye spennende 
aktivitet. Rapport fra begge gruppene kan 
leses lengre nede i rapporten.  

Foreningen har jobbet ganske mye med å bli 
mer synlig. En ting vi har fått til er å etablere 
HjS som en kursholder i seiling. De siste årene 
har det deltatt over 50 deltakere hvert år. 

Det som særlig har vært kjekt å se, er at en 
«spinnoff» fra Express seilingen har ført til 
deltakelse i NM Damer J/70 

J/70 er en satsning NSF har hatt, som er veldig 
spennende, nå også med dame NM og 
ungdomsligaen. Dette skal HjS følge 
utviklingen på. 

Økonomisk vindpil! 
I 2022 har vi hatt mindre utlegg enn planlagt, 
selv om både ny RIB og tilhenger er kjøpt inn. 
En del utlegg på havnen har vært nødvendig. 

For havnen har vi hatt 100% utleie og vi har 
stadig venteliste. Vi har hatt ok med utleie, 
men fortsatt ikke nok, særlig i lavsesong. 

På sponsorsiden kunne vi nok fått inn litt mer 
støtte, men vi er glade for at Fana Sparebank 
og Sparebanken vest støtter oss med til 
sammen 45 tusen til ny RIB. 

Båtparken 
Vi har fått en ny RIB, men endret båtparken til 
fire rib’er og en foreldrebåt. Dermed har vi 
fortsatt gammelt materiell. Vedlikeholdet har 
vært godt, men vi jobber 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.  
 

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: Per Christian Lønning, 2 år 
Styremedlem: Amos Howard, 1 år 
Styremedlem: Kjell Eirik Henanger, 1 år 

Varamedlem: Raymond Heggholmen, 1 år 
Varamedlem: Eirik Gravdal, 2 år 
Varamedlem: Elin Gjerde, 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 
Gotfred I. Andenes 

Valgkomite:  
Kristian Holst 
Helene Holst 

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 bestått av: 

 Per Christian Lønning (Leder)  
 Eirik Gravdal  
 Elisabeth Axe  
 Christian Bergflødt  
  

Det ble gjennomført helgekurs for 
nybegynnere. Totalt har HJS nå 17 aktive 
jolleseilere. 

Treningene ble gjennomført tirsdager og 
torsdager, fra 18:00 -20:00. 

Trenerne var (som forrige sesong) Marte 
Rasmussen, Magnus Sletten Hansen, Viktor 
Grytdal og Tilla Skjold Hansen. Nå som de to 
førstnevnte også har fått båtførerbevis letter 
dette logistikk rundt føring av trenerbåter. 

Treningsopplegget har i større grad en 
tidligere vært forsøkt organisert etter 
inndeling/nivåer i «peiling på seiling» 

På høsten ble innendørs trening gjenopptatt. 
Mens det på våren var bassengtrening hver 
torsdag (med god hjelp fra Christian Bergflødt 
i vannet) var det i høstsemesteret 
bassengtrening annenhver torsdag og ulike 
treningsaktiviteter i gymsalen på Søråshøgda 
skole resterende. Selv om enn gjerne skulle 
ønsket tilgang på basseng hver uke er vi godt 
fornøyde med å ha tilgang, spesielt tatt i 
betraktning det presset det er på byens 
skolebassenger og debatten som har vært 
rundt prioriteringer. Både treningene i 
basseng og i gymsal skjer nå med tilbud om 
deltakelse fra øvrige seilforeninger i regionen. 
Med nevnte press på fasilitene er dette 
fornuftig, i tillegg til at det selvsagt er veldig 
kjekt at barna gjennom dette knytter 
vennskap på tvers av foreningene. Det gjør 
det enda kjekkere å delta på regattaer. 

Regatta: 

Hjellestad Seilforening arrangerte 
Vestlandscup (VC4) helgen 01.-02. oktober.  

 

Rormannsmøte 

  

Et fullt naust 

 

Stemning på fjorden 

Vi var svært veldig heldige med været; mens 
værmeldingen meldte vindstille og masse 
nedbør ble det derimot for det aller meste 
opphold, til dels sol og greie vindforhold.  

Rundt 40 seilere var påmeldt, hovedsakelig 
optimistklassene. Lengste tilreisende var en 
gruppe fra Stavanger.  

I klubblokalene var det kiosk med salg av 
hjemmelaget bakst, enkel varmmat samt 
drikke. Viktigst var det sosiale kiosken bidro 
med, men det gav også et lite økonomisk 
overskudd til jollegruppen. Stor takk til Baker 
Brun og Olden som sponset varer. 
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Kollisjon med ungdomsliga gjorde tilgang på 
ressurser noe utfordrende, men dette løste 
seg likevel greit. 

Regattasjef var Gjermund Bøthun. 

Som vanlig var der trening på lørdag (2 økter) 
og regatta på søndag. Treningen for U10 
bestod i en økt med flagg/startprosedyre og 
en økt med tur rundt Drotninga. U10,U15 og 
ILCA seilte første økt på Raunefjorden (for å få 
maksimalt med vind og bølger) og trente 
regatta i siste økt 
 
Værmelding for søndagen (regn og torden) 
gjorde at første start ble fremskyndet. U10 
hadde egen regatta med pølsebane i 
Hjellestadosen, mens de andre klassene 
hadde IODA bane på mynteviken.  Det ble 
gjennomført 4 løp for U12 og U15 i relativt 
lette vindforhold. ILCA seilte 5 løp.  
For å sikre gjennomføring ble det valgt å legge 
en kort bane. De raskere seilerne fullførte 
banen på ca 15 minutter. Optimist har gjerne 
en idealtid på ca 45 minutter for løpene, uten 
at dette var nevnt hverken i kunngjøring eller 
seilingsbestemmelser. Derimot er maksimalt 
antall seilaser satt til 10 i kunngjøringene, 
men vi ser i ettertid at reglene for VC setter 
maksimalt antall til 4.  
Alle startene ble gjennomført uten tjuvstart, 
noe som lettet arbeidet for startbåten. I de 
siste løpene for både U12 og U15 ble det 
imidlertid levert relativt mange protester, noe 
som er tidkrevende å behandle og medførte 
at det gikk noen timer før vi kunne kåre 
vinnere i de respektive klassene.  I løpet av 
arrangementet opplevde vi også problemer 
med sailrace system (SRS), som gjorde det 
utfordrende å få tilgang på oppdaterte 
seilingsbestemmelser og publiser resultater - 
og vi måtte gjøre poengberegning for hånd. 
Men utfordringene ble løst fint. 
 
Alt i alt er vi godt fornøyd med 
gjennomføringen av arrangementet. 
Stemningen var på topp blant både barn og 
vokse. 
 

Deltakelse andre regattaer. 

RAN Pinse samling 

     
 

 

4 Seilere i fra HJS deltok; tre fra U10 og én fra 
U13. En fantastisk og super start på sesongen 
hvor man oppnår tilsvarende 1,5 mnd med 
seiltrening på en helg. Dette anbefales virkelig 
å delta på da det har en veldig forsterkende 
innvirkning på seilernes utvikling, og man 
treffer nye venner som igjen forsterker ønsket 
om å være med på flere samlinger. Vil også 
legge til at opplegget rundt slike samlinger 
stort sett er veldig håndterbare for foreldre, 
og man har veldig mange potensielle nivåer 
for involvering å velge mellom. Om dette ikke 
er prøvd ut allerede, så gi det ett forsøk i 
2023. 
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Åsane 

 

 

 

Bra oppmøte også i Åsane, og veldig fin plass 
å seile 

Ellers skal det nevnes at U13 og U15 seilerne 
har deltatt i regattaer både på Østlandet og i 
Stavanger. 

Andre aktiviteter: 

Tur til Buarøya 20-21.mai 

Tur til Buarøya med seilere og foreldre ble 
gjennomført fredag til påfølgende lørdag. 
Tross noe skiftende værmelding og enkelte 
frafall i siste liten (flere grunnet sykdom) var 
det godt oppmøte i fra grønn gruppe. Dette 
ble noen særdeles kjekke og hyggelige dager 
for både store og små, tobeinte og firbeinte. 
Det ligger i planen å gjenta dette i 2023.  

   

 

Det ble anledning til mye lek og moro på 
Buarøya, og en ellers dårlig værmelding gikk 
denne gangen i vår favør   

  

Øyens maskot var ofte innom, og fikk seg nok 
en pølsesnabb eller to av noen små 
barnehender tross gjentatte beskjeder om å 
ikke mate den.  

Sommerseilskole 08-12. August. 

08.-12. August ble det gjennomført 
Sommerseilskole for klubbens seilere. En var 
heldig med været og foruten masse god 
seiltrening fikk barna RIb-turer, ble trukket i 
tube og badet masse. 

Pepperkakebaking 

Tradisjonen tro ble det pepperkakebaking i 
naustet. Bra oppmøte gjorde dette til en fin 
avslutning i klubben. 

Nisseseilas 3. desember 
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Årets aller siste happening ble nisseseilas i 
regi av Bergen Seilforening. Fra Hjellestad 
deltok hele 5 seilere, og alle sammen gjorde 
kraftig innhugg i premiepotten. Selve seilingen 
ble i år i hovedsak kansellert som følge av 
fullstendig manglende vind, men pyntingen er 
i dette eventet også en avgjørende del. 
Hovedregelen er på mange måter at der ikke 
er noen regler (eller grenser) i forhold til 
pynting, og nå etter å ha vunnet to år på rad, 
så utfordrer Stina alle andre HJS seilere til å 
prøve å stoppe henne i fra en hattrick til neste 
år.   
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Seiling for voksne – Albin Express 
Vårt Seilsportutvalget har i 2022 bestått 
av:  

 Kjell Eirik Henanger (leder)   
 Camilla Frydenbø  
 Elin Mjelde (Mari H Klungland) 
 Fredrik Normann Hansen  
 Espen Larsen  

 
 
Albin Express utgjøre fremdeles 
hovedpilaren i Seilsportgruppen på 
Hjellestad. 
Selv om flåten med Albin Expresser ikke er 
så stor, har vi et godt inntrykk av 
utviklingen også i år. På treningene er det 
mange folk på kaien og stemningen er 
god. Fra 2021 gikk vi fra 7 til 9 båter i 
2022. Vi ønsker først og fremst en vekst, 
der nye båter og seilere er aktive og deltar 
på treningene. I år har vi hatt noen 
arrangementer med svært godt oppmøte, 
men noe lavere oppmøte på de ukentlige 
treningene enn ønskelig. Treningshelg i 
mai, kretsmesterskapet i Juni og 
høstregatta i september hadde gledelig 
stort oppmøte. Noen ukedager har det 
vært nede i 1-2 båter på vannet på 
treningene. 
 
Vårt sportslige mot 2023 står fast med 7 
aktive båter og 30 aktive seilere. Selv om 

flåten teller 9 båter, kvalifiserer ikke alle 
båter eller personell som aktive enda, så 
det jobber vi med.  
 
To båter deltok på NM i Tønsberg. 
Dessverre ble Salt forhindret av skader, så 
vi skulle etter intensjon vært tre båter. 
Utover dette deltok også Storm fra Åsane 
fra oss her i Vest.  
Resultatene fra NM ble 11. plass på 
Pondus, 15. plass til Storm og 25. plass til 
Brìsing 3, som fikk skadetrøbbel og måtte 
stå av siste dag. NM deltakelse framover 
er noe vi tror flere av båtene vil planlegge 
for med NM 2023 i Stavanger. 
 
I tillegg deltok Pondus på Svensk/Nordisk 
Mesterskap på Vänern. Båten ble der 
13/17 med en 2. plass som beste enkelt 
seilas i det som rapporteres å ha vært en 
svært tett og jevnt felt. 
 
Planleggingen for neste år er allerede 
startet og vi vet vil vil få 1-2 nye Expresser 
i flåten, men samtidig at vi står i fare for å 
miste Möet, men i sum så det er godt nytt 
for oss.  
 
Følgende Expresser har nå hjemmehavn i 
HjS:  

 Pondus  
 Xarven  
 Möet  
 Kaftein O (tidl. NoName ) 
 Tussi  
 Salt  
 April 
 Krutlisa 
 Brìsing 3  
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Damer fra Hjellestad 
Vi har mange damer og jenter som seiler i Hjellestad Seilforening, men det er første gang vi har 
deltakelse i Dame NM i J/70, noe vi er veldig glade for.  
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Terminliste 2022 for Seilsportsgruppen 

 

Treninger og seiling for Albin Express – Kalender 

Seilsportsutvalget er klar med sin plan for treninger og regatta for 2023 sesongen. Ansvarlig 
båt/person i parantes. Les mer om vårt Express opplegg her. 

Seiling: 

Treninger og seiling i ukedager: 

 Annenhver torsdag (partall). Oppmøte kl 17:00 
 Tirsdager satser vi på deltagelse i BS sine serieseilaser (mai-juni og aug-sep, mer info 

kommer) 

Helgesamlinger og regattaer 

 8. mars: Teori – Regler og info om sesong 
 20. april: Teori – Seiltrim 
 27. april: Første faste trening – torsdag 
 29-30. april: Treningshelg 
 19-21. mai: Regattahelg og sosialt 
 24. mai: Seilkurs for voksne oppe i naustet 
 24. mai: Seiltrim og båtfart nede i naustet 
 31. mai arrangeres det seilkurs for voksne oppe i naustet 
 31. mai: Regattaseiling introduksjon. Nede i naustet 
 17-18 juni: Sommerregatta og sosialt / KM 
 16. sept: Høstregatta og sosialt 
 21. okt: Oktoberfest med seiling og morro (sammen med Jolleforeldre) 

 

For de som skal til NM avtales ekstra treninger internt. 

SPOND gruppen for fast mannskap: https://group.spond.com/AHBKF 
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Terminliste 2022 for Jollegruppen 

 

Jolleutvalget er klar med sin plan for treninger og regatta for 2023 sesongen, for faste seilere. Ser du 
etter nybegynnerkurs for helt nye, se kursoversikt her: https://hjs.no/kurs/barn 

Faste treningsdager: Tirsdag og torsdag kl 18:00 – 20:00. Vi bruker SPOND 

Terminplan: 

 8. mars: Gratis seilkurs for foreldre – 
Regler 

 21. mars (tirsdag) første treningsdag for 
mellomgruppe og videregående 

 11. april (tirsdag) første treningsdag for 
nybegynnergruppen 

 20. april: Gratis seilkurs for seilforeldre: 
Teori – Seiltrim 

 25-27 april* (tirsdag/onsdag/torsdag) 
oppstart for nye nybegynnere (se kurs) 

 27. april Foreldremøte. Overnattingstur til 
Buarøya 

 9-10 juni. Overnattingstur til Buarøy (kun 
dersom 26-27 mai utgår) 

 20. juni, siste trening før sommerferien 
 14-16 august. Sommerseilskole for egne 

seilere 
 17. august. Oppstart etter sommerferien 
 16-17. september. Trening 16 og 

Klubbmesterskap 17 
 30. september. Vi arrangerer VC 

(VestlandCup) nr 4 på Hjellestad. 
 5. oktober siste ukedagstrening 

 21-22. Oktober: Seiling, morro og varme 
pølser for barna. Oktoberfest (21) for 
foreldre om kvelden. 

 19. oktober. Bassengtrening starter 
 7. november. Pepperkakebaking 
 2. desember: Juletreseilas med BS 

VestlandsCup: 

 VC1: 22. april – BS 
 VC2: 10. juni – AS 
 VC3/KM: 2-3. sept – ÅS 
 VC4: 30. sept – HjS 

Vintertrening: 

 Bassengtrening er fra vinterferie til 
påskeferie. Torsdager. Tid vil bli 
annonsert. 

 Fysisk vintertrening. Info vil komme. 

NC gruppen: Eget opplegg. Norges Cup mm: 

 NC1: 29. april til 1. mai – Arendal 
 NC2: 6-7 mai – Sandefjord 
 NM: 19-21 mai – Tønsberg 
 NC3: 19-20 august – RAN 
 NC4: 9-10 september – RAN 
 LagCup 23-24 september – KNS 

 

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


