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1 STYRETS ÅRSMELDING FOR 2019 

1.1 Organisasjon 

1.1.1 Styret 2019  
Leder     Inge G. Bøen 
Nestleder    Odd Ingebrigtsen  
Sekretær    Silje Haus Rendal 
Kasserer    Ågot Grønfur 
Leder av Hyttestyret   Rolv Giske 
Leder av Havnestyret   Fredrik B. Hessen 
Leder av Regattasstyret   Andreas S. Larsen 
Leder av Jollegruppa   Therese Giske Søvik 
Leder av Sportslig utvalg  Thomas Mordt Kolstad 
Ungdomsrepresentant   Ingrid Bøen 

1.1.2 Ledere i styreoppnevnte komiteer, oppmenn og klassekapteiner 
Sportslig utvalg    Thomas M. Kolstad 
Tur/havkomiteen   Tor Eksund 
Klassekaptein for 12,5 kvm  Kristian Haahjem 
Klassekaptein for 2.4mR   Lars-Ove Seljebø 
Leder for "Rederiet"   Arve Refsnes 
Utleieansvarlig Seilerhytta  Rolv Giske 
WEB-ansvarlig, teknisk   Vegard S. Larsen 
Havnesjef for Gåsholmen  Oscar Tvedt 
Prosjektleder Express-prosjektet Oda Hansen 
Prosjektleder Seilsportliga  Andreas S. Larsen 
Prosjektleder Sportsbåt (J/70)  Andreas S. Larsen 

1.1.3 Representanter fra ÅS i seilsportens organisasjoner 
Norges Seilforbund    Peter L. Larsen, nestleder i valgkomiteen, 
       leder komite Båt og Samfunn 
Norges Seilforbund   Inge G. Bøen, styremedlem (vara) 
Møre og Romsdal Seilkrets,   Stein Frode Bullig-Ness, leder 
Klasseklubben for 12,5kvm  Ola Herje jr., leder 
Klasseklubben for 12,5kvm,   Pål Kragset, sekretær 
Klasseklubben for 12,5kvm,   Kristian Haahjem, styremedlem 
Norsk 2.4mR Klasseklubb,   Ola Herje jr., styremedlem 
Norsk Laser Klubb   Ingrid Bøen, styremedlem 
European Boating Association  Peter L. Larsen, NSF-representant 
Nordiska Båtrådet   Peter L. Larsen, NSF-representant 
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1.2 Generelt om virksomheten 

1.2.1 Møtevirksomhet 
Styret har avholdt 12 ordinære styremøter i løpet av foreningsåret. Flaggheis ble arrangert 30.4. med 
tradisjonelt utvidet styremøte sammen med Rådet. Som i 2018 var samtlige av foreningens 
medlemmer invitert til middag som ledd i å inkludere alle medlemmer ved våre viktige begivenheter. 

De andre komiteer har hatt jevnlige møter for å sikre best mulig drift i de respektive komiteer og 
klasser.  

1.2.2 Styrets prioriteringer 
Virksomheten er blitt videreført i samsvar med vedtak, lover og budsjett.  
Utover å drifte foreningen best mulig økonomisk og opprettholde et godt sportslig aktivitetsnivå har 
Styret har i 2019 hatt særlig fokus rekruttering, optimal drift av havneanlegget samt vesentlig fokus 
og arbeid mot nytt klubbhus. 

Sportslig utvikling, rekrutteringsarbeid i alle aldersklasser samt økt aktivitet er de viktigste 
prioriteringer om nye seilere skal komme til seilsporten. Da må alternative driftsmodeller og 
rekrutteringstiltak løpende vurderes og evalueres. Om de sportslige aktivitetene ikke prioriteres vil 
antall aktive seilere fortsette å falle, noe som er en trend i flere deler av seilsporten. Det må tilfalle 
alle klasser, Styret, komiteer og aktive å kontinuerlig jobbe for å utvikle miljøet innen seilsporten og i 
foreningen, og utrettelig arbeide for rekruttering og inkludering av nye medlemmer. 

Foreningens avsetning til reisestøtte for å fremme aktivitet i alle klasser, også utenfor egen forening, 
har nå fungert i 3 år. Resultatet av dette er ubetinget vellykket og Styret ser dette som en viktig 
prioritering av ressurser. Deltagelsen i Seilsportliga samt nasjonale og internasjonale stevner i mange 
klasser er en positiv utvikling. Flere har bemerket at støtten er av høy betydning for deltagelse. Det 
er Styrets ambisjon og intensjon å videreføre denne prioriteringen.  

Jollegruppa prioriteres fortsatt høyt i ÅS da dette arbeidet skal sikre vår fremtidige rekruttering til 
foreningen. Reiseaktiviteten både regionalt og nasjonalt er nå på et stabilt godt nivå. Et godt 
treningstilbud har også vært prioritert i 2019 og vil bli videreført i 2020.  

Drift av våre bygg og anlegg er svært viktig og krever mye innsats i mange ledd i organisasjonen. God 
drift av havna legger et godt grunnlag for de andre aktivitetene til ÅS og det har også i 2019 vært 
gjort en omfattende jobb med å sikre optimal utnyttelse av kapasiteten. Dette arbeidet må 
videreføres som vår viktigste oppgave utover det sportslige da dette sikrer netto likviditetsøkning 
hvert år og vil være noe av grunnlaget for sikker nedbetaling av et fremtidig lån til klubbhus, samt 
sikre vår sportslige satsning. 

Den idrettslige utviklingen og satsingen skjer i hovedsak gjennom båtklassene og Sportslig utvalg, 
som både bør komme med ideene og gjennomføringen innenfor retningslinjer opptrukket av Styret. 
Styrets hovedoppgave i idrettslig sammenheng, utover overordnet planlegging, er å fremskaffe og 
fordele midler samt tilrettelegge rammebetingelsene for sportslig vekst, utvikling og økt aktivitet. 
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I 2019 har vi sett en vekst i 12,5 kvm-klassen, men den største økningen er gjennom det nye J/70 
sportsbåt-prosjektet og over forventning. Her har vi sett en tilslutning til gruppen med 20 betalende 
medlemmer allerede første år av prosjektet, hvorav 50 % ikke var tidligere medlemmer i ÅS.  

Mye av styrets arbeid består i å holde orden på økonomien og etter et omfattende arbeid i de siste 2 
årene med omlegging av kontoplan, nytt regnskapssystem, godkjenningsrutiner og senest innføring 
av eFaktura har dette gitt en forbedret kontroll og oversikt over økonomien. Det er for øvrig fortsatt 
en stor del arbeid som nedlegges i purring og oppfølgning av fakturering som ikke betales i tide, noe 
som påfører flere av styremedlemmene vesentlig merarbeid i å følge opp.  Fra januar 2020 er 
regnskapet satt ut til eksternt regnskapsbyrå, som også vil forestå fakturering og rutiner for 
betalingsoppfølgning som vil bli vesentlig innstrammet. Dette gir Styret bedre forutsetninger for 
økonomisk planlegging og oppfølging.  
 
Arbeidet mot et nytt klubbhus har vært en av hovedoppgavene i 2019. Festeavtalen med kommunen 
for tomtearealet i Nørvevika er nå forlenget og avtalen løper i nye 40 år. Som det vil fremkomme i 
senere saksbehandling på Årsmøtet, har Styret en revidert innstilling som vi ber om Årsmøtets 
tilslutning til. Detaljplanleggingen av innholdet i det nye huset er ferdigstilt og søknadsprosessene på 
rivning av Stabburet og naustet samt bygging av nytt hus er innsendt. Søknaden på spillemidler skal 
nå ferdigstilles, og med forbehold om Årsmøtets tilslutning til planene kan byggestart forventes siste 
halvdel av 2020. Det er et betydelig arbeid som er gjort for å komme frem til det forslag som vil bli 
fremlagt Årsmøtet. 

1.2.3 Oppslutning om driftsoppgaver 
Dugnadsinnsats er en av pliktene som følger av medlemskapet i foreningen og det legges ned en 
betydelig frivillig innsats i styrer og komiteer, ved prosjekt og dugnader. Som i mange andre 
sammenhenger er det mange av de samme personene som går igjen, spesielt i tillitsverv. Foreningen 
har fortsatt en jobb å gjøre i å få inkludert nye krefter inn som tillitsvalgte i de forskjellig komiteer. 

Våre medlemmer legger ned et uvurderlig arbeid på dugnader i Nørvevika, på Gåsholmen, for 
seiltilbudet for juniorene og for avvikling av terminfestede regattaer for de ulike klassene.  

I 2019 har en stor del av innsatsen gått i retning av sportslig drift og arrangement, herunder Nordisk 
mesterskap for 2.4mR og Norgesmesterskap 12,5 kvm, samt drift og vedlikehold av våre eiendeler og 
noen andre mindre prosjekter. 

Når det nå går mot bygging av nytt klubbhus vil foreningen igjen dra nytte av den fremragende 
dugnadsinnsatsen og ulike former for kompetanse som finnes blant medlemmene i foreningen, noe 
som blir nødvendig for å kunne løfte et slikt stort prosjekt. 

1.2.4 Økonomi  
Ålesunds Seilforening hadde per 31.12.19 stående kr. 710.985,- på brukskonto. I tillegg har vi 
innestående kr. 974.844,- hvorav kr. 100.000,- er øremerkede midler fra Sparebanken Møre. Samlet 
likviditet var på kr. 1.685.829,-. Dette inkluderer cirka kr. 579.000,- av forsikringsutbetaling etter 
brann i Stabburet. 
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Per 31.12.19 har foreningen nedbetalt sitt lån til Sparebanken Møre. I løpet av året som gikk ble 
lånet nedbetalt med kr. 219.744,- i normale avdrag samt kr. 400.000,- i ekstraordinær nedbetaling i 
henhold til godkjent investeringsbudsjett for 2019. Ved Styrets gjennomgang av økonomistatus i 
november, var det åpenbart at likviditeten var god. Det ble da vedtatt at lånet skulle innfris og det 
ble ytterligere foretatt en ekstraordinær nedbetaling på lånet med kr. 187.300,- før årsskiftet. Det er 
med andre ord innbetalt samlet kr. 807.044,- i renter og avdrag på lån i 2019.  

Som det vil fremkomme i gjennomgang av regnskapet for 2019 har foreningen i tillegg gått med et 
driftsoverskudd på kr. 469.055,- i forhold til budsjettert kr. - 185,-. Dette er en meget god situasjon å 
ta med ift. mulighetene til å realisere et skikkelig klubbhusprosjekt, mulig ansettelse av daglig leder 
og samtidig med å opprettholde dagens gode drift, sportslig aktivitet og treningstilbud samt gode 
ordninger med reisestøtte. 

1.2.5 Samarbeidspartnere 
Ålesunds Seilforening har de senere år ikke vært særlig gode på arbeid mot bedriftsmarkedet og 
mulige sponsorer. Dette er et viktig, men tidkrevende arbeid. I Styrets forutsetning til investeringen i 
J/70-båtene i 2019 var det lagt til grunn at bedriftssponsorer skulle inngå i finansieringen. Arbeid 
med dette medførte en betydelig større interesse fra Sparebanken Møre etter henvendelse til dem. 
Dette har resultert i at SBM og ÅS har inngått et 3 års samarbeid med opsjon på fornyelse og som gir 
ÅS en vesentlig markedsinntekt perioden. Det ligger selvsagt en forpliktelse til profilering i denne 
avtalen, både i form av skilderhus, J/70er, nettsider, Facebooksider, nye klubbjakker samt profilvest 
til bruk ved trening og regattaseiling. Samarbeidet med SBM blir en viktig avtale i årene som 
kommer, samt at det også finansierte kjøpet av J/70-båtene fremfor planlagt lånefinansiering. Det 
bør fremover jobbes betydelig mer aktivt mot bedriftsmarkedet, noe som igjen tilfaller oppgavene til 
planlagt daglig leder.  

1.2.6 Medlemmer 
Ved utgangen av 2019 var det 498 registrerte medlemmer i foreningen. 9 av disse med utestående 
medlemsavgift for 2019. Foreningen har 2 æresmedlemmer og 25 nåværende medlemmer som er 
tildelt foreningens hederstegn. Fredrik B. Hessen ble tildelt æresmedlemskap i 2019 og Håvard Almås 
tildelt hederstegn.  
Vi er stolte over at Pål Kragset ble hedret under Seilerfesten til Norges Seilforbund, og tildelt prisen 
som «Årets ildsjel» etter innstilling fra Ålesunds Seilforening. Meget vel fortjent! 

1.2.7 Foreningsbåter 
Foreningen eide ved årsskiftet 1 passasjerbåt, 2 arrangørbåter, ca. 20 seilbare Optimister, 2 RS Feva, 
1 Laser, 1 seilbrett for barn, 7 følgebåter, 1stk. 2.4mR, 1 Express samt 2 J/70-båter.  

Rederiet er fortsatt driftsmodellen for våre større motoriserte båter og Rederiet har i 2019 bestått 
av: Arve Refsnes, Rolv Giske og Bernt Helge Skarbøvik 
Våre tre båter Gåsa III, Gassen og Gåsungen har vært operative hele sesongen. 

1.2.8 Web, sosiale media og informasjon 
Nettsiden til foreningen har de siste årene vært på en plattform tilrettelagt fra NIF og Atea. Tidlig 
høst ble vi gjort kjent med at Atea avviklet støtten til denne plattformen og alle særforbund og 
foreninger under NIF ble tvunget til finne en ny løsning innen utgangen av 2019. Eivind Rønes ble 
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engasjert til dette arbeidet med stort bidrag og støtte fra Andreas S. Larsen. Vår nye nettside ble 
lansert 28. desember.  
Det er førøvrig et ønske at flere bidrar med rapporter og bilder som kan publiseres på nettsidene slik 
at vi kan synliggjøre all den flotte aktiviteten som skjer i foreningen. Her oppfordres det til et 
kollektivt mediaansvar. 
Vår Facebookside er hyppig brukt og mange legger ut kortere eller lengre nyheter samt bilder. Vi har 
også en Instagramkonto vi bør bli enda flinkere å benytte.  

1.3. Oppsummering fra aktivitetsområdene 

1.3.1 Sportslig organisering, aktivitet og plan 
Overordnet må foreningen ha en sportslig plan som gir en retning og plan i vår sportslige aktivitet og 
strategi.  Arbeidet med dette er en sentral oppgave for SU der båtklassene må være pådriver innen 
sine felt. I tillegg må foreningen også søke fornyelse i tråd med trender og endringer en ser i 
målgruppene innen seilsporten. Vår sportslige plan bør bli brukt til å systematisere litt rundt status – 
og målsetninger på kort, mellomlang og lang sikt. Vi har i økende grad sett at dette har gitt oss et 
godt styringsverktøy når den sportslige aktiviteten i foreningen skal prioriteres og videreutvikles. 

Der er fremlagt gode rapporter fra alle aktivitetsområdene som følger i sakspapirene. Noen viktige 
elementer å fremheve spesielt fra 2019: 

Seiling som sosial samlingsplass: 
Det har de siste årene blitt satset på sosialt samvær etter Sukkertoppseilasen og Borgundfjorden 
Rundt. Tilbakemeldingene fra disse har vært gode på tvers av klassene.  
Gjennom SU har vi i året som har gått utvidet dette tiltaket med «Wiener for en 10er» og 
resultatopplesning etter de ukentlige kveldsregattaene. Dette for å skape en samlingsplass for 
seilerne etter regattaen, hvor de kan møtes, bli kjent og diskutere kveldens hendelser på fjorden. I 
forlengelsen av dette har det også blitt startet med taktikkgjennomgang og analyse av regattaen, 
åpent for alle, hvor det er mulighet for å lære litt også.  
Tilbakemeldingene har vært gode og vi kommer til å fortsette med dette i året som kommer.  
 
Rekruttering: 
Rekruttering har vært et gjennomgående tema i perioden. Og spesielt av nye seilere utenfor 
målgruppen til Jollegruppa. Vi har allerede flere gode tiltak i klubben, som tilgjengelige 
rekrutteringsbåter i 12,5 kvm krysser og 2.4mR, samt ungdoms-Expressen Next-Gen. Med oppstarten 
av J/70-poolen har vi fått enda en god arena for å tiltrekke nye seilere uten at det koster for mye. 
Med 20 medlemmer i poolen første sesong, flere helt nye, og opptil 15 stk. på de ukentlige 
treningene, må det sies å ha vært en suksess.  
Ungdoms-Expressen har dessverre ikke blitt brukt så mye som ønsket, og vi vil se på en alternativ 
driftsmodell for denne i tiden fremover. 
 
Selv om vi allerede har mange gode arenaer for rekruttering, ser vi at det er en økende etterspørsel 
etter et alternativ på helt grunnleggende nivå. Flere og flere forespør muligheten for seilkurs for 
voksne, og dette er noe vi vil jobbe med å få satt opp i løpet av 2020. 



 

  10 

Ålesunds Seilforening har et rimelig godt opplegg for barn/ungdom og «modne» voksne. Vi har 
imidlertid hatt et betydelig «hull» i tilbudene våre for å rekruttere og beholde eldre ungdom og unge 
voksne. Samtidig vet vi at trenden både nasjonalt og internasjonalt er at nye generasjoner er mindre 
villig til å eie båtene selv, men desto mer villige til å bidra til, og betale for, tilgang til aktivitet. 

Prosjektet og satsningen på Seilsportliga deltagelse og anskaffelse av 2 J/70-båter i foreningen er et 
stort tiltak som vi følger nøye og vi velger å fremheve dette i årsmeldingen.  

Sportsbåtprosjektet har i flere år vært ønsket som et tilskudd til foreningens tilbud, og i 2019 kunne 
vi endelig realisere dette gjennom kjøp av to brukte J/70er fra Seilsportsligaen. Det ble i forkant av 
realiseringen fremlagt en plan for finansiering og for drift av båtene. 

Tanken er at båtene gjennom flere ulike konsepter kan brukes til å dekke en etterspørsel både blant 
våre medlemmer, men ikke minst også blant personer utenfor foreningen. På denne måten kan 
foreningen holde lengre på eksisterende medlemmer (typisk tidligere/eldre jolleseilere) samt øke 
rekruttering av nye medlemmer. Prosjektet fører til at personer som ikke har ønske eller anledning til 
å kjøpe seg egen båt likevel kan få tilgang til seiling. Sånn sett kan prosjektet ses på som et eksempel 
på delingsøkonomi: Man leier tilgang og det blir rimelig nok når man blir mange nok. Eksempler på 
konsepter der båtene passer godt inn er ukentlige treninger, regattaseiling, ligaseiling, 
bedriftseventer og seilskole – for å nevne noe. 

Prosjektet og båtene passer også godt inn mot foreningens satsing i Seilsportsligaen. Ved å ha tilgang 
til båter lokalt vil treningsgrunnlaget bli noe helt annet enn tidligere, og gjennom å ha en pool av 
seilere i prosjektet vil man kunne bygge et miljø som øker det sportslige nivået ytterligere. Man vil få 
tilgang til flere mulige Seilsportsligaseilere og nivået blant seilerne vil ha bedre vilkår for å kunne 
utvikle seg i positiv retning. 

2019 var å anse som et oppstartsår for prosjektet, men allerede dette første driftsåret har vi hatt 20 
betalende medlemmer i poolen. I tillegg til ukentlige treninger torsdager har medlemmene av poolen 
hatt mulighet til å seile foreningens terminfestede regattaer og har ellers kunne disponere båt fritt i 
løpet av sesongen (gitt at man har hatt en praktisk utsjekk). I 2019 ble det sågar avholdt 
kretsmesterskap i klassen i regi av Ålesunds Seilforening. 

Man har helt klart truffet en målgruppe og prosjektet kan hittil ikke kalles noe annet en suksess. Det 
første driftsåret har dessuten vist at prosjektet har en sunn og bærekraftig økonomi. I tillegg til å 
dekke den etterspørselen og de behovene vi har gjort i 2019 har det interesse for seilskole. Dette er 
noe vi vil forsøke å få til og tilby i 2020. Videre vil det også være mulig å se på mulige konsepter for 
bedriftsseiling eller -events. 

1.3.2 Sentrale lokale resultater 
Klubbmestre 2019: 

- Optimist B:     Nela Grala 
- Optimist A:     Erik Bøen 
- Laser 4,7:      Andre Fugledal 
- NOR Rating:     J/70 gruppen 
- Express:     Håvard Almås 
- 12,5 kvm:      Kristian Haahjem 
- 2.4mR:       Ola Herje jr. 
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Kretsmestere fra ÅS 2019: 
- Optimist A:     Erik Bøen 
- Laser 4,7:     Ingrid Bøen 
- 12,5 kvm:     Ola Herje jr. og Arnt Kamperud 
- 2.4mR:      Ole Herje jr. 
- J/70:      Andreas S. Larsen, Ole G. Morken, Kristoffer 
                                                                                              Monsås og Singharat Boonkrong 

 
Nasjonale resultater fra ÅS i 2019 å bemerke: 

- Norges Cupen, optimist     3. plass   Erik Bøen 
- NM Optimist      2. plass  Erik Bøen 
- NM 12,5 kvm        1. plass  Kristian Haahjem og Kjetil Vassbak 
- NM 12,5 kvm       2. plass  Kristoffer Kleppestø og Haakon Møyner 

    
Særskilte Pokaler 2019 

- Brudeegget, beste seiler i 2019:   Erik Bøen 
- Clara og Erik F. Eriksens Minnepokal:  Isak Heggtveit 
- Vandrepokalen 1947 (beste damelag)  Sissel Humlen og Heidi Kverndokk 
- Fyrstekakefatet, flest utenbys:   Einar Gundersen 
- Fredrik Hessen Sen. minnepokal:  Kristian Haahjem 
- Sverre Førdes minnepokal:   Kristoffer Kleppestø 
- Smågåsa:      Marius Maaseide 

1.3.3 Regattavirksomheten 
Av større arrangement har ÅS i løpet av sesongen arrangert: 

- Norgesmesterskap for klassen 12,5 kvm krysser (se egen rapport) 
- Nordisk mesterskap for klassen 2.4mR (se egen rapport) 
- 2 helger med MR-Cup for joller 
- Kretsmesterskap 2.4mR 
- Kretsmesterskap 12,5 kvm.  
- Kretsmesterskap J/70 

 
De to første arrangementene har hatt egne komitéer, men regattastyret har bidratt ved behov. 
 
Totalt antall gjennomførte seilaser i 2019 er fordelt slik på klassene (ekskl. NoM og NM, 2018-tall i 
parentes): 

Joller  21 (20) seilaser 
2.4mR  24 (24) seilaser 
12,5 kvm 28 (27) seilaser 
Express  20 seilaser 
NOR Rating 21 (23) seilaser 

Antall forskjellige startende båter fra ÅS i de forskjellige klassene har vært slik (2018) og 2017-tall i 
parentes): 

Optimist A 3 (5) båter 
Optimist B 2 (5) båter 
Laser Radial 0 (1) båter 
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Laser 4.7 4 (6) båter 
2.4mR  12 (16, 14) båter 
12,5 kvm 13 (12, 10) båter 
Express  4 båter 
NOR Rating 8 (16, 13) båter 
 

Foreningen har et ganske ambisiøst regattaprogram, og sett i forhold til antall deltagende båter i 
hver klasse har vi et høyt antall seilaser. 

Generelt er regattastyret fornøyd med avviklingen av 2019 sesongen og retter en stor takk til alle 
som stiller opp for å få arrangert regattaer for foreningens seilere. 
 
Vi viser ellers til rapport fra Regattastyret. 

1.3.4 Juniorarbeidet 
Seilingen startet som vanlig tidlig i Jollegruppa. De ivrigste seilerne måka snø, tinte is av tau og skjøte, 
og var i gang med søndagstrening allerede 3. februar. De trente søndager frem til 4. mars som var 
sesongens første ordinære trening. Vi har siste året hatt en relativt liten, men svært aktiv gruppe. Det 
har totalt vært 19 aktive seilere. I det vi går inn i 2020 har vi 14. 
 
Rekrutteringen er fortsatt en utfordring. Vi ser at det er flere og flere skoler som reserverer seg mot 
ranselpost. På tross av flere tusen kopier som er levert ut til alle barneskolene i Ålesund kommune, 
samt Valderøy og Solevåg, havner de dessverre ikke alltid i barnas ransler. Vi har i tillegg brukt sosiale 
medier og egen nettside for promotering. Vi har også stilt på stand under Båtfestivalen og med god 
oppslutning, men det resulterer dessverre ikke i flere seilere. 

Lokal regattaaktivitet for Jollegruppa: Totalt 7 regattaer gjennomført på onsdager. I tillegg deltok 
jollene ved Sukkertoppseilasen og Sommerregattaen.  

Regional regattaaktivitet:  
MR Cup er gjennomført med 5 regionale regattahelger. 2019 var 5. året der MR Cup er gjennomført 
og er en ubetinget suksess for økt aktivitet innen klubb og krets. 2 av de har vært arrangert i 
Ålesunds Seilforening, 2 i Molde Seilforening og 1 i Ulstein Seilforening.  

Nasjonal regattadeltakelse:  
Reisevirksomheten for de mest aktive holder seg oppe. I år har det vært en gruppe på 3 Lasere og 3 
Optimister som har deltatt på alle NC-er, samt NM. Vi har hatt med egen trener på de fleste av disse 
arrangementene, noe som vi ser øker kvaliteten på forberedelsene og skaper trygghet for seilerne 
som deltar. 
Beste resultat nasjonalt ble Erik Bøen med 2.-plass i NM Optimist og med 3.-plass sammenlagt i 
Norgescup for Optimist. Han deltok på siste NC i Laser 4,7 og fikk en 4.-plass sammenlagt.   
 
Internasjonal regattadeltagelse: 
For første gang hadde Ålesunds Seilforening en deltager som kvalifiserte seg til VM i Optimistklassen. 
Erik Bøen fikk reise til Antigua i juli for å representere Norge. Dette er en svært stor prestasjon, og 
som vi i Jollegruppa er svært stolt av. 
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Junior Nordisk mesterskap ble i år arrangert i Tønsberg helt i begynnelsen av august. Der hadde vi 5 
deltagere, henholdsvis 2 i Optimist og 3 i Laser 4.7. Maja Moen, Georg Grønfur (begge Optimist), 
Ingrid Giske Søvik, Andre Fugledal (Laser 4.7) og Ingrid Bøen (Laser Radial). 
 
Man har de siste årene hatt en bevisst satsning på sportslig aktivitet for denne gruppen. Deltagelsen 
nasjonalt og internasjonalt klarer vi å opprettholde takket være gode trenerressurser, samarbeidet i 
gruppen, reisestøtte og ikke minst ønsket fra motiverte seilere selv til å delta. 
 
Foreningen ønsker at seiling skal være en aktivitet som alle barn i Ålesund og omegn skal kunne delta 
i. Vi ønsker derfor å holde prisene for deltagelse så lave som mulig. Fra 2020 foreslår styret å 
redusere innstegsprisen for nye rekrutter til Optimistklassen ytterligere, som tiltak for å se om dette 
kan tiltrekke nye seilere og demme opp for en noe negativ trend de siste par år.  Alle 
treningssamlinger/Jolleleir blir likevel dekket gjennom egenandel. Ålesunds Seilforening bidrar stort 
til driften av Jollegruppa, som et ledd i langsiktig rekrutteringsperspektiv.  
 
Vi viser til rapport fra Jollegruppa. 

1.3.5 Nørvevika båthavn 
Registeret over båtplasser og innskudd er ved årsskiftet ajour. Så godt som alle båtplasser i havna er 
nå «solgt» med innskudd. Alle som har fast plass med innskudd har kontrakt og summen av 
innskuddene stemmer med tilsvarende sum i regnskapet. Omsetning av plasser, inkludert utvidelser 
og salg av strømkontakter, har også i år gitt et fint bidrag til likviditeten. 

Dugnadsinnsatsen har også i år vært god. I tillegg til vanlig vedlikehold er det i 2019 gjennomført 2 
større prosjekt. Alle nord- og sydgående kjettinger på B-brygga er skiftet og skilderhus for A-brygga 
er bygget og ny landgang kommet på plass. I tillegg er den lille krana ombygget og belastningsprøvet, 
og den store krana re-sertifisert. 

Kameraovervåkingen har fungert tilfredsstillende og den bidro til at politiet i høst identifiserte en 
biltjuv som satte fra seg bilen i havna. 

I løpet av vinteren ble det arrangert kurs for kranførere og 10 medlemmer deltok og fikk sitt 
sertifikat. 

Ålesund kommune har pålagt oss å gjøre noe med den uønskede plantearten «Parkslirekne» som 
vokser i skåninga syd og vest for hola. På høstens siste dugnad ble denne planten skåret ned og hele 
området raket og ryddet. Et godkjent gartnerfirma skal de neste 3-5 år sprøyte området hver vår og 
høst inntil denne plantearten er utdødd. 

Det arbeides videre med planer om nytt klubbhus til erstatning for Stabburet. Vi har engasjert firma 
Leite og Howden AS til å lage byggesøknadstegninger og vi har innhentet priser fra en del 
entreprenører. (se egen sak). 

En spesiell takk til pensjonistgjengen som daglig treffes i havna, alltid beredt til å ta et tak og få unna 
nødvendige gjøremål både i Nørvevika og på Gåsholmen. 

Vi viser til rapport fra Havnestyret. 
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1.3.6 Gåsholmen 
Ingen store prosjekt er gjennomført på Seilerhytta i år. Etter vanninntrenging ved vestveggen ble 
bordkledningen over taket på vestveggen demontert og enda høyere blikk montert i overgangen 
mellom tak og vegg montert.  

Takrenner rundt tårnet er begynt å bli dårlig og står for utbedring.  

Skogen har også fått sin oppmerksomhet i inneværende år. Nye skudd av Sitka gran spretter opp 
over alt, og i store mengder og der er en stor kontinuerlig jobb å holde dette nede. 

Det nye naustet blir stadig bedre og er etter hvert blitt et flott supplement til Seilerhytta.  

Som en av forberedelsene til Seileruka (som ble avlyst) ble det vinteren 2019 bestilt og montert ei ny 
betongbrygge i forlengelsen av den gamle. Samtidig ble hele bryggeanlegget på Gåsholmen 
forskjøvet et par meter østover og all fortøyning og forankring ble skiftet ut. Festet for landgangen på 
land ble støpt på nytt og forhøyet med ca 25 cm. Ny landgang som lå lagret i Nørvevika ble montert. 
2 nye utriggere ble montert på den nye brygga og havna på Gåsholmen fremstår nå med større 
kapasitet til glede for både medlemmer og andre som ferdes i båt om sommeren. 

Dugnadsånden lever i beste velgående på Gåsholmen og det er kjekt å se at medlemmer føler 
tilhørighet og ansvar overfor våre verdier. 

Utleien i 2019 var vesentlig bedre enn året før. Egenbruken likeså, men vi merker konkurransen fra 
stadig flere utleielokaler. Utleien for 2020 ser bra ut per i dag. 

Det er grunn til å rose Hyttestyret og dugnadsgjengen for det arbeidet som gjøres for å vedlikeholde 
Gåsholmen.  

Vi viser til rapport fra Hyttestyret. 
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På vegne av Ålesunds Seilforening takker Styret alle medlemmer og bidragsytere for støtte og 
medvirkning i året som gikk. 

Ålesund 6. februar 2020 
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1.4 Rapport fra Sportslig utvalg 2019 
Medlemmer i Sportslig utvalg (SU) har i perioden vært: 

• Thomas M. Kolstad  leder 
• Andreas Sandnes Larsen leder Regattastyret / prosjektleder Seilsportsligaen / 

prosjektleder J/70 
• Therese Giske Søvik   leder Jollestyret  
• Tor Eksund    klassekaptein Tur/hav 
• Kristian Haahjem  klassekaptein 12,5 kvm 
• Lars-Ove Seljebø   klassekaptein 2.4mR,  
• Oda Hansen   prosjektleder Expressprosjektet  
• Kjell Inge Tomren   utdanningskontakt 
• Peter L. Larsen 

 
 
Sportslig utvalg har avholdt 4 møter i perioden. Tidligere leder av SU Peter L. Larsen og prosjektleder 
for Nordenfjeldske seileruke Normann Heggtveit har deltatt på møter ved behov. 
 
Aktuelle saker å fremheve: 
 
Sportslig plan for Ålesunds Seilforening: 
Arbeidet med sportslig plan har fortsatt i året som har gått. Nytt av året er at den kortsiktige delen av 
planen har listet opp noen konkrete tiltak som skal settes på plass for å bidra til å nå målene som er 
satt. Siste versjon av planen vil bli presentert for årsmøtet 2020. Arbeidet med å videreutvikle planen 
vil fortsette i året som kommer. 
 
Seiling som sosial samlingsplass: 
Det har de siste årene blitt satset på sosialt samvær etter Sukkertoppseilasen og Borgundfjorden 
Rundt. Tilbakemeldingene fra disse har vært gode på tvers av klassene.  
Gjennom SU har vi i året som har gått utvidet dette tiltaket med «Wiener for en 10er» og 
resultatopplesning etter de ukentlige kveldsregattaene. Dette for å skape en samlingsplass for 
seilerne etter regattaen, hvor de kan møtes, bli kjent og diskutere kveldens hendelser på fjorden. I 
forlengelsen av dette har det også blitt startet med taktikkgjennomgang og analyse av regattaen, 
åpent for alle, hvor det er mulighet for å lære litt også.  
Tilbakemeldingene har vært gode og vi kommer til å fortsette med dette i året som kommer.  
 
Rekruttering: 
Rekruttering har vært et gjennomgående tema i perioden. Og spesielt av nye seilere utenfor 
målgruppen til Jollegruppa. Vi har allerede flere gode tiltak i klubben, som tilgjengelige 
rekrutteringsbåter i 12,5 kvm krysser og 2.4mR, samt ungdoms-Expressen Next-Gen. Med oppstarten 
av J/70-poolen har vi fått enda en god arena for å tiltrekke nye seilere uten at det koster for mye. 
Med 20 medlemmer første sesong, flere helt nye og opptil 15 stk. på de ukentlige treningene, må det 
sies å ha vært en suksess. 
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Ungdoms-Expressen har dessverre ikke blitt brukt så mye som ønsket, og vi vil se på en alternativ 
driftsmodell for denne i tiden fremover. 
 
Selv om vi allerede har mange gode arenaer for rekruttering, ser vi at det er en økende etterspørsel 
etter et alternativ på helt grunnleggende nivå. Flere og flere forespør muligheten for seilkurs for 
voksne, og dette er noe vi vil jobbe med å få satt opp i løpet av 2020. 
 
Større arrangementer 2019 og 2020 
I 2019 ble det med glans gjennomført flere større arrangementer blant annet Nordisk Mesterskap i 
2.4mR, Norgesmesterskap i 12,5 kvm og Norges første kretsmesterskap i seilsportligaformat og J/70. 
I året som kommer skal ÅS igjen arrangere Norgescup for Optimist og Laser. Prosjektgruppen er 
allerede satt og er godt i gang med planleggingen. 
 
Innstille på Brudeegget 
SU leverte sin innstilling til styret for kandidat til Brudeegget 2019. 
 
Evalueringsmøte sesongen 2019 
Gjennomført åpent evalueringsmøte for sesongen 2019, i samarbeid med Regattastyret. På møtet 
var det god oppslutning og vi mottok en rekke gode tilbakemeldinger fra alle klasser som var svært 
nyttige å ta med seg ved planleggingen av sesongen 2020. 
 
Oppfølging av terminliste 2020 
SU har hatt et meget godt samspill med Regattastyret i prosessen med å ferdigstille terminlisten for 
2020. Etter gode prosesser hvor premissene ble klarlagt, forelå det en innstilling fra Regattastyret 
som ble vedtatt av SU 16.1.2020 som foreningens innspill til Seilkretsens terminliste som skal vedtas 
på Seilkretstinget senere i januar. 
 
Vinteraktiviteter/kurs/foredrag 
Våren 2019 holdt Golden Globe Race-deltageren Are Wiig et flott foredrag som ga oss et fantastisk 
innblikk i sin dramatiske seilas på vei rundt jorden, til rekordstort oppmøte. Det ble også holdt 
foredrag av Magne Klann, i NSF-regi, som presenterte sin fantastiske jolleseilas langs Norskekysten -
”Norge om babord”. 
 
Det jobbes med et program for 2020. 
 
SPORTSLIG AKTIVITET 2019 

Når det gjelder Jollestyret og Regattastyret, vises det til egne rapporter. 

 

SEILSPORTLIGA 2019 
Prosjektleder Andreas S. Larsen har levert følgende rapport: 
Ålesunds Seilforenings deltagelse i Seilsportsligaen er en del av den langsiktige, sportslige satsingen 
til foreningen og etter at vi rykket opp til øverste divisjon i forkant av årets sesong, har målet 



 

  18 

gjennom 2019 vært å holde på plassen i Eliteserien. En annen ønsket sportslig satsning har vært 
sportsbåtprosjektet, som man i forkant av sesongen fikk realisert gjennom anskaffelse av 2 brukte 
J/70er (og opprettelse av egen driftsmodell rundt dette). Disse to fokusområdene vil både på kort og 
lang sikt påvirke hverandre i positiv grad. 

• For deltagelse i Seilsportsligaen vil anskaffelsen av båtene føre til at man har mulighet til å 
utvikle og avle gode J/70 seilere lokalt – uten at det skal være krav om at man er medlem av 
poolen for å kunne representere ÅS i Seilsportsligaen. 

• For sportsbåtprosjektet vil deltagelse i Seilsportsligaen bidra til at medlemmer i poolen har 
noe sportslig å strekke seg etter utover regattadeltagelse på regionalt nivå. 

 

Sammen med BI Athletics Seiling (BI Oslo) avholdt vi i påsken en kick off-samling i Ålesund hvor 
seilere som var aktuelle for deltagelse i ligaen for de to foreningene var invitert. For vår del fungerte 
samlingen som grunnlag for laguttak for sesongen og som trening i båten for de som deltok. Utbyttet 
fra samlingen var sportslig svært høyt og initiativet høstet gode tilbakemeldinger fra deltagerne. 

I 2019 ble de fire stevnene i Seilsportsligaen avholdt i Oslo, Hankø, Arendal og Trondheim. Totalt 7 
seilere fra ÅS har representert foreningen i ligaen denne sesongen, og på denne måten så har man 
klart å holde en viss kontinuitet i lagsammensetningen – som er viktig for å kunne holde et stabilt 
høyt nivå – samtidig som at flere får prøvd seg. Dette er også viktig for å skape interesse og 
engasjement for ligaseiling i foreningen. Lagene som har vært tatt ut i forkant av hvert stevne har så 
langt det har vært mulig trent sammen lokalt for å spisse formen frem mot ligarunden. 

For å holde plassen i divisjonen måtte vi bli nummer 11 eller bedre av totalt 15 lag. Da regnskapet ble 
gjort opp ved slutten av sesongen kunne vi konstatere at årets mål ble nådd med god margin. 
Ålesunds Seilforening endte til slutt på en solid 8.-plass i Eliteserien i 2019! 

Den økonomiske reisestøtten har i 2019 vært på samme nivå med sesongen før. Dette har hjulpet 
godt på den betydelige økonomiske belastningen det er for deltakerne som reiser til de ulike 
stevnene. Støtten er svært viktig for fortsatt å kunne sende seilere til de ulike stevnene som en del av 
den sportslige satsningen til foreningen. 

Videre vil det være viktig å fortsette å utvikle gode seilere lokalt i Ålesunds Seilforening og man bør i 
tiden fremover fokusere på å bygge opp en enda større base av mulige seilere som både kan og vil 
representere foreningen. Forhåpentligvis vil J/70-prosjektet bidra til dette. Det ligger også et 
potensiale i å samarbeide enda mer med andre foreninger i Møre og Romsdal, for å sikre en fortsatt 
utvikling lokalt og regionalt. 

Andreas S. Larsen - Prosjektleder Seilsportsliga 

 

J/70-PROSJEKTET: 
Prosjektleder Andreas S. Larsen har levert følgende rapport: 
Etter at Sportsbåtprosjektet i flere år har vært ønsket som et tilskudd til foreningens tilbud kunne vi i 
2019 endelig realisere dette gjennom kjøp av to brukte J/70er fra Seilsportsligaen. Det ble i forkant 
av realiseringen fremlagt en plan for finansiering og for drift av båtene. 
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Tanken er at båtene gjennom flere ulike konsepter kan brukes til å dekke en etterspørsel både blant 
våre medlemmer, men ikke minst også blant personer utenfor foreningen. På denne måten kan 
foreningen holde lengre på eksisterende medlemmer (typisk tidligere/eldre jolleseilere) samt øke 
rekruttering av nye medlemmer. Prosjektet fører til at personer som ikke har ønske eller anledning til 
å kjøpe seg egen båt likevel kan få tilgang til seiling. Sånn sett kan prosjektet ses på som et eksempel 
på delingsøkonomi: man leier tilgang og det blir rimelig nok når man blir mange nok. Eksempler på 
konsepter der båtene passer godt inn er ukentlige treninger, regattaseiling, ligaseiling, 
bedriftseventer og seilskole – for å nevne noe. 

Prosjektet og båtene passer også godt inn mot foreningens satsing i Seilsportsligaen. Ved å ha tilgang 
til båter lokalt vil treningsgrunnlaget bli noe helt annet enn tidligere, og gjennom å ha en pool av 
seilere i prosjektet vil man kunne bygge et miljø som øker det sportslige nivået ytterligere. Man vil få 
tilgang til flere mulige Seilsportsligaseilere og nivået blant seilerne vil ha bedre vilkår for å kunne 
utvikle seg i positiv retning. 

2019 var å anse som et oppstartsår for prosjektet, men allerede dette første driftsåret har vi hatt 20 
medlemmer i poolen. I tillegg til ukentlige treninger torsdager har medlemmene av poolen hatt 
mulighet til å seile foreningens terminfestede regattaer og har ellers kunne disponere båt fritt i løpet 
av sesongen (gitt at man har hatt en praktisk utsjekk). I 2019 ble det sågar avholdt kretsmesterskap i 
klassen i regi av Ålesunds Seilforening – med kretsmestere fra ÅS. 

Man har helt klart truffet en målgruppe og prosjektet kan hittil ikke kalles noe annet en suksess. Det 
første driftsåret har dessuten vist at prosjektet har en sunn og bærekraftig økonomi. I tillegg til å 
dekke den etterspørselen og de behovene vi har gjort i 2019 har det interesse for seilskole. Dette er 
noe vi vil forsøke å få til og tilby i 2020. Videre vil det også være mulig å se på mulige konsepter for 
bedriftsseiling eller -events. 

Det legges ned betydelig innsats fra flere av foreningens medlemmer for å drifte prosjektet. Jeg vil 
benytte anledningen til å takke disse for innsatsen gjennom 2019. 

Andreas S. Larsen - Prosjektleder J/70 

 

EXPRESS-PROSJEKTET: 
Prosjektleder Oda Hansen har levert følgende rapport: 
Det siste året har aktiviteten rundt Express-prosjektet dessverre vært liten. Noe av årsaken er mangel 
på tid og interesse da J/70-prosjektet har hatt stor suksess, og dermed faller valget om å seile 
Express bort. Båten har i løpet av 2019 deltatt på to regattaer. Det ønskelig å få opp aktiviteten igjen 
og det er begynt et arbeid med å se på alternative modeller som sikre en videre fremtid i Express-
prosjektet.  
 
Oda Hansen – Prosjektleder Express-prosjektet 
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KLASSEKAPTEINENES OPPSUMERING AV SESONGEN 2019  
 
TUR/ HAV:  
Leder: Tor Eksund 
Medlem: Einar Gundersen 
Medlem: Glenn-Tore Solevåg 
Medlem: Per Helge Gausdal  
 
Det har vært avholdt 6 møter i komiteen i løpet av året.  
Sportslig er det avholdt følgende regattaer:  
Sukkertoppeseilasen, vårserien, Sommerregattaen, InterCity, Ålesund Doublehanded, høstserien, 
Borgundfjorden Rundt og Hardhausen.  
Videre har det vært deltagere fra foreningen på Storholmen Rundt og InterCity. Noen medlemmer 
har deltatt i Skagen Race og Shetland Race. 
 
Deltagelse på regattaer i regi av Ålesunds Seilforening:  

• 9 båter stilte til start i Sukkertoppseilasen  
• 6 båter stilte til start i Vårserien  
• 5 båter stilte til start i Ålesund Doublehanded  
• 1 båter stilte til start i Sommerregattaen 
• 7 båter stilte til start i høstserien  
• 6 båter stilte til start i Borgundfjorden Rundt  
• 4 båter stilte til start på Hardhausen 3. juledag 

 
Årets regattaer har blitt arrangert på Borgundfjorden.  
I tur/hav sin regi har det vært arrangert 2 fellesturer dette året.  
Vårtur til Midsund, her deltok 4 båter. Det var lagt opp til felles grilling, fjelltur og omvisning på 
«hotellet» 
Pinsetur til Finnøy. Meget god deltagelse med 11 båter. Leik og bading for de yngste, grilling og quiz 
om kvelden. Og oppstart av Finnøymotoren. 
Det kommende året vil det bli lagt opp til enda flere aktiviteter og vi håper at foreningens 
medlemmer stiller opp under de arrangement som vi legger opp til.  
Komiteen vil fortløpende informere om kommende arrangement. 
Vi ser frem til neste års sesong sammen med dere. 
  
Klassekaptein Tur/Hav,  
Tor Eksund 
 
12,5 KVM-KLASSEN 
2019-sesongen ble en svært suksessrik sesong for klassen. Klassen har blitt den største gruppa i 
foreningen, og fortsatte trenden med rekruttering av nye seilere og båter.  
 
Hovedmålet for sesongen var gruppas arbeid med Norgesmesterskapet. Mesterskapet valgte man å 
gjennomføre på den mer «vindsikre» Giskebukta. Bakgrunn for dette er at en ved de 3-4 siste NM i 
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Ålesund har måttet erfare svært lite og skiftende vind, noe flere av de tilreisende har ytret seg kritisk 
til å delta i arrangementet. Vår annonsering av Giskebukta som arena året i forveien var nok 
utslagsgivende for at flere av de utenbys båtene tok turen over fjellet og at NM-statusen ble 
opprettholdt.  
NM ble gjennomført på en forbilledlig måte. Av de 20 deltakende båtene stilte Ålesund selv med 15 
båter. Resultatmessig ble det også suksess med gull og sølv, og Ålesunds Seilforening som beste 
forening. Se for øvrig egen prosjektrapport fra NM. 
 
Seatech Cup fikk igjen ny drakt og ble for året omdøpt til Ocean Supreme Regatta. Imidlertid ble 
statuttene for regattaen videreført. Det blir seiling på Giskebukta og ny hovedsponsor er Ocean 
Supreme. For 2020 vil dette videreføres der en sosial samling også vil inngå i arrangementet. 
 
Nytt av for 2019-sesong har vært initiativ til å få organisert og systematisert det seilsportslige ved 
12,5 kvm-seilingen. Etter hver seilas er det samlet data fra den enkelte båts prestasjoner for felles 
gjennomgang straks etter målgang. I presentasjonene han erfarne seilere delt sin egen kunnskap og 
analytisk innsikt til det beste for alle seilerne. Veivalg, tips til trim og teknikk har blitt formidlet med 
stor entusiasme og bidratt til mer seiler-kunnskap i gruppa. Et godt miljø for læring har medført at 
prestasjonene til seilerne har løftet seg, og en skal ikke se bort fra at initiativet og innsatsen med 
veiledning kan være en direkte medvirkende årsak til at Ålesund vant i NM. 
 
For bredden har gruppa i hovedsak arbeidet med å videreføre trenden med rekruttering av nye 
seilere, samt å aktivere enda flere av båtene som er lokalisert her. Suksess med rekrutteringsbåter og 
at flere båter aktiviseres fordrer at en fortsatt kan ha tilgjengelige båtplasser til rekruttering i klassen.  
 
De private initiativene som er gjort har gitt suksess. Restaurering av båter som overtas av gruppa 
medfører kostander som en ikke kan forvente å få igjen ved videresalg. Gruppa ser nå på modeller 
for å kunne dekke denne satsingen, som også angår bevaring av klassen. 
 
Flere seilere har fått prøvd seg i 2019. Vekst av aktivitet og resultater har også dratt forhenværende 
stor-seilere tilbake til klassen. 2020 ser svært lovende ut mht. antall båter og antall seilere, og vi 
venter 3-4 flere aktive båter på vannet kommende sesong. 
 
Klassekaptein 12,5 kvm Krysser 
Kristian Haahjem 
 
2.4mR-KLASSEN 
2.4-klassen i Ålesund har hatt et svært aktivt år i 2019. Av nasjonale arrangement har vi stått for 
Nordisk/NC1/AIC i Ålesund i mai. Hovedpunktene for aktivitetene listes opp under: 

• Megan Pascoe (årets verdensmester i Genoa) stilte som trener på treningsleir som trener til 
god nytte før AIC. God lærdom for deltagerne. 

• 4 NC med fire - fem deltagere fra Ålesund på hver. I Ålesund deltok vi med 9. NC 4 var også 
NM hvor vi var fem deltagere fra Ålesund. 
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• Våre beste resultat: 7. plass nordisk. Norgescupen totalt nr. 7. Beste plassering NC 3. plass. 
NM 6 plass. 

• Arrangementet i Ålesund ble en suksess på tross av kulde, sludd, regn og snø. Det var igjen 
arrangert bobil og campingvognovernatting. Partytelt og god matservering. Overskudd ca 
40 000,- til foreningen. 

• Vi har spilt inn ønske om en ny rekrutteringsbåt. Vi har hatt NOR 107 til utlån for å rekruttere 
nye seilere. Den har blitt mye brukt, og rustes opp for like mye bruk neste år. Flere av 
båteierne har hatt ekstra båt som har blitt lånt ut til rekruttering, noe vi ikke er så godt 
forspent med lenger. Det er ønskelig med en båt til i foreningens eie for å hjelpe på 
rekrutteringen fremover.  

• Satsning mot VM i Tønsberg vedtatt for alt vi gjør, med delmål EM Tyskland. Dit reiser 5-6 
seilere. Målet for VM i 2021 er å reise minst 10 seilere fra Ålesund. 

• Vi har gjennomført vinterserien også i 2019 på en god måte. 
• Møter jevnlig gjennom hele sesongen i Pålsbua med utvikling av seilerne, og ikke minst det 

sosiale. 
• Vi er veldig stolte over at 2.4 gruppas grand old man Pål Kragset ble hedret på Norges 

Seilforbunds arrangement «Mesternes mester» som årets ildsjel i Norges Seilforbund. Vel 
fortjent! 
 

Avslutningsvis vil vi igjen nevne at vi har satt et mål for både topp og bredde. Det skal være et tilbud i 
2.4-gruppa for alle nivå. Bredde avler topp, og topp avler bredde. Målet er både å gjøre det godt, 
men også å visse bredde i kommende NC/EM/NM og ikke minst VM 2021.  

Klassekaptein 2.4mR 
Lars Ove Seljebø 

 

UTDANNING 
Seilforbundet endret i 2019 sitt undervisningsopplegg for dommere og arrangører. Det er to nivåer 
med dommer- og arrangørkurs som arrangeres av klubber og kretser som nivå 1 og som før 
forbundsdommer og regattasjef som arrangeres av forbundet. Forkurs om kappseilingsreglene er 
tilgjengelig som nettkurs. 
Sist vinter samlet Ålesunds Seilforening alle interesserte til felles arbeid med nettkursene. Det var i 
utgangspunktet svært god interesse med hele 32 påmeldte til forkurs om kappseilingsreglene. 
Arbeidet med nettkursene viste seg imidlertid å være svært omfattende og tidkrevende. De fleste 
startet på regelkursene, hadde primært bruk for grunnleggende regelkunnskaper. Kursopplegget for 
2020 vil derfor bli tilpasset de ulike målgruppene.   
Pål Kragset gjennomførte arrangørkurs med 4 deltakere.  
 
ÅS har følgende utdannet personell pr utgangen av 2019: 
 Arrangør III    4 stk.  
 Arrangør  12 stk. 
 Dommer III    2 stk.  
 Dommer  12 stk. (6 inaktive) 

Banedommer    8 stk. 
 Måler II      4 stk. 
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 Trener II    2 stk. (1 inaktiv) 
 Trener I     7 stk. 
Kjell Inge Tomren – utdanningsansvarlig 
 
For Sportslig Utvalg 
Thomas M. Kolstad 
 

1.5 Rapport fra Regattastyret 2019 
Regattastyret har i 2019 bestått av: 

• Andreas S. Larsen    leder 
• Håvar Yndestad     resultatansvarlig 
• Ole G. Morken     oppfølging av arrangører 
• Kjetil Poppe avløst av Frank Cromer  materialansvarlig 
• Ola Herje     medlem av regattastyret 
• Håvard Almås     premieansvarlig 
• Kjell Inge Tomren    ansvar for dommere, juryer og protester 
• Inge G. Bøen     representant fra jollestyret 
I tillegg har Bernt Helge Skarbøvik bidratt med utlegging av bøyer. 

Regattastyret har gjennom sesongen håndtert faste løpende oppgaver i henhold til mandat og 
hovedstyrets konstituering. Vi har avholdt 5 møter og har ellers avklart andre oppgaver per e-post. I 
tillegg har regattastyret gjennomført erfaringsmøte etter endt sesong for å ha grunnlag for 
planlegging av 2020-sesongen.  
Vi har også arrangert sesongavslutning på Seilerhytta i samarbeid med Hyttestyret og Jollegruppa. 
 
Ved oppsett av terminliste og arrangører har Regattastyret samarbeidet med de respektive 
klassekapteiner. Mange medlemmer er engasjert som arrangør av foreningens regattaer, og flere 
personer har vært involvert i flere arrangementer. Viljen til å stille opp som arrangører må sies å 
være meget god, noe som er avgjørende for det omfattende regattaprogrammet vi har i Ålesunds 
Seilforening. I forkant av regattasesongen var det avholdt en enkel arrangørbriefing for sesongens 
arrangører. 
 
I 2019-sesongen har ukeseilasene for 2.4mR, 12,5 kvm, Express og NOR Rating foregått tirsdager på 
utlagte pølsebaner på Borgundfjorden. I etterkant av seilasene har man møttes på land for sosial 
samling og for opplesing av resultater, noe som har vært et meget vellykket grep. I tillegg har enkelt-
seilere i etterkant ofte tatt initiativ til at man sammen har analysert regattaen som har vært avholdt 
– for å få et sportslig utbytte. Formatet på selve ukeseilasene har dog ikke fungert særlig godt for 
tur/hav-båter, og i samråd med klassen tas det derfor tak i dette foran 2020-sesongen. Jollenes 
ukeregattaer har som i 2018 vært koordinert og arrangert av Jollegruppa, mens deres 
helgearrangementer har vært koordinert gjennom Regattastyret. 
 
De tradisjonsrike regattaene Sukkertoppseilasen, Borgundjorden Rundt og Hardhausen har vært 
arrangert som vanlig. I tillegg har rekrutteringsregattaen Ramsalt for voksenklassene (avholdt to 
ganger i året) og Sommerregattaen vært videreført fra sesongen før. Ålesunds Seilforening 
arrangerte dessuten verdens første kretsmesterskap i ligaformat for J/70 i 2019. Dette ble avholdt 
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etter konsept fra Seilsportsligaen, og 6 lag á 4-5 personer fra 2 foreninger i kretsen deltok. 
Arrangementet var en stor suksess, og det planlegges et nytt tilsvarende arrangement for 2020. 

ÅS har i løpet av sesongen arrangert følgende større arrangementer: 
• Kombinert Nordisk mesterskap, Norgescup og Atlantic International Cup for 2.4mR 
• Norgesmesterskap for 12,5 kvm 
• 2 stk MR Cup for joller 
• KM for 2.4mR 
• KM for 12,5 kvm 

De to første arrangementene har hatt egne komitéer, men regattastyret har bidratt ved behov. 
 
Totalt antall gjennomførte seilaser i 2019 er fordelt slik på klassene (ekskl. NoM og NM, 2018-tall i 
parentes): 

Joller  21 (20) seilaser 
2.4mR  24 (24) seilaser 
12,5 kvm 28 (27) seilaser 
Express  20 seilaser 
NOR Rating 21 (23) seilaser 

Antall forskjellige startende båter fra ÅS i de forskjellige klassene har vært slik (2018 og 2017-tall i 
parentes): 

Optimist A 3 (5) båter 
Optimist B 2 (5) båter 
Laser Radial 0 (1) båter 
Laser 4.7 4 (6) båter 
2.4mR  12 (16, 14) båter 
12,5 kvm 13 (12, 10) båter 
Express  4 båter 
NOR Rating 8 (16, 13) båter 
 

Foreningen har et ganske ambisiøst regattaprogram, og sett i forhold til antall deltagende båter i 
hver klasse har vi et høyt antall seilaser. 

Av regattamateriell og -utstyr anser Regattastyret det slik at vi er godt utrustet. Gåsungen egner seg 
meget godt som arrangørbåt og Gåsa III benyttes fortsatt ved behov. Arbeidet med å utruste 
Gåsungen med mer regattateknisk utstyr har i samarbeid med Rederiet blitt påstartet, men noe 
arbeid gjenstår. I forkant av sesongen 2019 fikk vi påfyll av nye merker som gave fra Polyform. Vi har 
ellers det vi behøver av merker, dregger, flagg og annet materiell, men løpende vedlikehold og 
oppgraderinger av foreningens regattamateriell er likevel nødvendig. 

Publisering av regattaresultater på manage2sail har ikke vært helt tilfredsstillende gjennom 
sesongen, men det har vært bedring fra 2018-sesongen. God resultatservice er noe som kan bidra til 
interesse og god publisitet rundt seiling, og dermed bidra til bedre rekruttering, og Regattastyret vil 
derfor har fokus på dette også neste sesong. 
 
Generelt er Regattastyret meget fornøyd med avviklingen av 2019-sesongen og retter en stor takk til 
alle som stiller opp for å få arrangert regattaer for foreningens seilere. 

Andreas S. Larsen 
Leder av Regattastyret 
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1.6 Rapport fra Havnestyret 2019 
 
Havnestyret har i 2019 bestått av: 

• Fredrik B. Hessen, Havnesjef og oppmann B-brygga 
• Lars Ranes, oppmann A brygga 
• Ludvig Fladmark, oppmann C brygga 
• Hjalmar Molvær, oppmann D brygga 
• Odd Helge Hessen, styremedlem  
• Arve Refsnes, styremedlem 
• Frank Cromer, oppmann garderobebygget 
• Lars Ove Seljebø, oppmann 2.4mR-området 

 
Register over båtplasser og innskudd:  
Registeret over båtplasser og innskudd er ved årsskiftet ajour. Samtlige båtplasser i havna er nå 
«solgt» med unntak av 2 plasser som er registrert som rekrutteringsplasser for nye seilere og noen 
plasser som benyttes av foreningens egne båter. Samtlige med fast plass i havna har i dag kontrakt 
og vi vet nøyaktig hvor stort innskudd hver enkelt har innbetalt. Summen av innskudd er nå helt i 
samsvar med tilsvarende sum i regnskapet. 

Omsetning av oppsagte og ledige plasser:  
Det har i år vært omsatt 18 båtplasser (oppsigelser, skifte av plass, etc.) Denne omsetningen har gitt 
foreningen en økt likviditet på ca. kr. 400.000. Det er fremdeles stor rift om båtplasser i Ålesund, og 
selv om ventelista ble kortere i år, så er det per i dag 20 på venteliste. I tillegg har vi 6 medlemmer 
som har båt i havna som ønsker seg større plass.  

Dugnader og utført arbeid:  
Det ble også i 2019 lagt ned en stor dugnadsinnsats i havna, og i år som tidligere år har det vært god 
oppslutning på dugnadene. Takk til alle som bidro.  
I tillegg til vanlig vedlikehold som plenklipping og rydding hadde vi i år 2 større prosjekt. Vi skiftet alle 
kjettinger (39 stk) mellom B-brygga og fortøyningstauene som går til lodd på bunnen. Midt på disse 
kjettingene henger det daumenn. Dette var et omfattende arbeid som medførte at båter måtte 
flyttes ut av båsene sine da arbeidet pågikk. Båteierne hadde stor forståelse for dette og vi fant 
brukbare løsninger hver gang. Noen kjettinger hadde røket og disse ble sammen med daumannen 
fisket opp ved hjelp av dykker. Egen rapport med beskrivelse av forankringen av B-brygga er laget. 

Det andre prosjektet var skilderhus for A-brygga. Etter at fundamentet var laget av entreprenør ble 
huset satt opp ved hjelp av noen ivrige båteiere på A-brygga. Dør, lås og ny landgang kom på plass i 
slutten av november. Her gjenstår å legge inn strøm, montere lys og internett-link. 

Annet arbeid: 

• 2,5 T-krana er re-sertifisert 
• Pål Kragset la ned en stor innsats i vår ved å bygge om den lille krana, og den ser ut til å 

fungere fint etter ombygging. Krana ble belastningsprøvet og kranbok er laget. 
• Skilt om å vise hensyn og kjøre sakte er montert på moloen og østre ende av Lilleholmen. 
• Stagene på A-brygga er malt. 
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Kameraovervåking av havna. 
Kameraovervåkingen har fungert tilfredsstillende og den bidro til at politiet i høst identifiserte en 
biltjuv som satte fra seg bilen i havna. 

Kurs for kranførere: 
I løpet av vinteren ble det arrangert kurs for kranførere. 10 medlemmer deltok og fikk sitt sertifikat 
for å kunne operere krana i havna. Sertifikat (kompetansebevis) er av forsikringsmessige årsaker 
nødvendig for å operere krana. 

Uønsket planteart: 
Ålesund kommune har pålagt oss å gjøre noe med den uønskede plantearten «Parkslirekne» som 
vokser i skåninga syd og vest for hola. På høstens siste dugnad ble denne planten skåret ned og hele 
området raket og ryddet. Plantene ble kjørt til Bingsa som spesialavfall. Et godkjent gartnerfirma skal 
de neste 3-5 år sprøyte området hver vår og høst inntil denne plantearten er utdødd. 

Nytt klubbhus: 
Det arbeides videre med planer om nytt klubbhus til erstatning for stabburet. Vi har engasjert firma 
Leite og Howden AS til å lage byggesøknadstegninger og vi har innhentet priser fra en del 
entreprenører.  
En spesiell takk til pensjonistgjengen som daglig treffes i havna, alltid beredt til å ta et tak og få unna 
nødvendige gjøremål både i Nørvevika og på Gåsholmen. 

For Havnestyret 
Fredrik B. Hessen 

1.7 Rapport fra Hyttestyret 2019 
Hyttestyret har 2019 bestått av  

Rolv Giske  Kari Sandli 
Jan Steffensen  Kjell Sandli 
Ola Tynes  Berit Dypvik 
Eva Tynes  Magne Dypvik 
Håvard Almås  Bente Dreyer 
 

Ingen store prosjekt er gjennomført på Seilerhytta i år. Etter vanninntrenging ved vestveggen ble 
bordkledningen over taket på vestveggen demontert og enda høyere blikk montert i overgangen 
mellom tak og vegg montert. Teorien var at vind har presset vann opp på baksiden av 
bordkledningen og over blikket som opprinnelig var montert, dermed rant det inn. Ingen skade har 
skjedd og det ser ut til at det er tett. 

Takrenner rundt tårnet er begynt å bli dårlig. Utbedring er foretatt og renner er smurt med 
rustbeskyttende stoff.  Tror det vill holde enda en tid. 

Stolene på Seilerhytta var etter 10 års bruk begynt å takke for seg. Bevilgning til 85 nye stoler blei gitt 
og stoler innkjøpt.  Nytt gulv, nye bordplater i 2018 og nye stablebare stoler i år gjør at ting er på 
stell. 
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Skogen har også fått sin oppmerksomhet i inneværende år. Nyskudd av sitka gran spretter opp over 
alt og i store mengder, det blir litt av en jobb å holde det nede. 

Det nye naustet blir stadig bedre og er etter hvert blitt et flott supplement til Seilerhytta. Innsatsen 
rundt er det ingenting å si på, heller ikke planene fremover. 

Dugnadsånden lever i beste velgående på Gåsholmen og det er kjekt å se at medlemmer føler 
tilhørighet og ansvar overfor våre verdier. 

Utleien i 2019 var vesentlig bedre enn året før. Egenbruken likeså, men vi merker konkurransen fra 
stadig flere utleielokaler. Utleien for 2020 ser også bra ut i skrivende stund. 

Planen for kommende sesong er generelt vedlikehold. Plassen er svært utsatt for vær og vind noe 
som vi har nok av. Maling må til. 

Til slutt vil jeg takke alle for innsatsen som er nedlagt i året som ligger bak oss og vel møtt på dugnad 
i 2020. Vafler og wienerpølser blir servert som vanlig. 

 
For Hyttestyret 
Rolv Giske 
 
 

1.8 Rapport fra Jollegruppa 2019 
Styret i Jollegruppa har i 2019 bestått av følgende: 
• Therese Giske Søvik, leder 
• Elisabeth Pausen, styremedlem/sekretær 
• Inge Bøen, styremedlem/sportslig ansvarlig  
• Helge Dalen, styremedlem/materialforvalter  
• Joakim Grønfur, styremedlem/materialforvalter  
• Harry Fugledal, styremedlem/materialforvalter 
• Eli Mork og Roy Sund ble valgt inn i styret, (men pga. barna sluttet/flyttet har de trukket seg før 
sesongstart.) 
 
Trenere i sesongen 2019: 
Laser: Thomas Kolstad og Thorbjørn Hansen 
Gullror/viderekomne optimister: Thomas Kolstad 
Sølvror: 
Bronseror: Jan Christian Hjellestad og Laila Vevstad 
 
Antall seilere i de ulike gruppene ved starten av sesongen: 
Laser: 4 
Optimist Gullror/viderekomne: 5 
Optimist Sølvror: 3 
Optimist Bronseror: 7 
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Rekruttering: 
Rekrutteringen er fortsatt en utfordring. Vi ser at det er flere og flere skoler som reserverer seg mot 
ranselpost. På tross av flere tusen kopier som er levert ut til alle barneskolene i Ålesund kommune, 
samt Valderøy og Solevåg, havner de dessverre ikke alltid i barnas ransler. Vi har i tillegg brukt sosiale 
medier og egen nettside. Vi har stilt på stand under Båtfestivalen og med god oppslutning, men det 
resulterer dessverre ikke i flere seilere. 
 
Vi startet med 2 intensivhelger på våren, i april og mai, med totalt 5 nye deltakere. I tillegg var noen 
av våre ferskeste seilere med. Vi hadde sikkerhetskurs i svømmehallen i mai. 
Vi laget en pakkepris på intensivkurset, og for de som valgte å fortsette, fikk de dette i avslag på 
aktivitetsgebyret på 1750 kr. Det var 2 seilere som valgte å fortsette. 
 
Seilskole: 
Vi forsøkte å arrangere seilskole både i uke 26 og uke 33, men med ingen påmeldinger i uke 26 ble 
denne avlyst. 
8 deltakere på årets seilskole i uke 33, gir oss svært gode tilbakemeldinger, uten at det resulterer i 
flere seilere på ordinære treningsdager. Noe av årsaken til dette er at disse hadde relativ lang 
reisevei, med tilreisende fra blant annet både Vartdal og Hildre. Vi annonserte dette på nettsiden og 
sosiale media, det kan synes som konkurransen er for stor til at vi klarer å få særlig antall seilere på 
slike arrangement. Våre 3 Laserseilere deltok som trener/assistenter under seilskolen. Dette har vi 
fått svært god tilbakemelding på både av barna, foreldrene og seilerne. 
 
Aktivitet: 
Året har som tidligere startet med et vinterprogram fylt med ulike aktiviteter for å samle gruppen i 
januar og februar. De har vært i gymsal 1 gang i uken, i tillegg svømmehallen, buldring og 
teorikvelder med pizza. De eldste seilerne har også fått med seg foredrag både av Are Wiig og Magne 
Klann. Det ble arrangert regelkurs på NTNU, hvor også de eldste Optimist- og Laserseilerne deltok. 
 
Seilingen startet som vanlig tidlig i Jollegruppa. De ivrigste seilerne måka snø, tinte is av tau og skjøte, 
og var i gang med søndagstrening allerede 3. februar. De trente søndager frem til 4. mars som var 
sesongens første ordinære trening. Vi har siste året hatt en relativt liten, men svært aktiv gruppe. Det 
har totalt vært 19 aktive seilere. I det vi går inn i 2020 har vi 14. 
 
Reiseaktiviteten hos den eldste gruppen har bare blitt større og større. I februar deltok to av våre 
Optimistseilere på Mussanah Race Week i Oman. 
Moss Seilforening inviterte til treningssamling i begynnelsen av april, her var ivrige seilere i full 
aktivitet i 3 hele dager. Molde Seilforening inviterte i år til treningssamling 30. april-1. mai, med Peer 
Moberg som trener, også her hadde deltok seilere fra Ålesund. Den største treningssamlingen i 
Ålesund i år var i forbindelse med den årlige jolleleiren på Seilerhytta. Der hadde vi totalt 17 
deltakere, inkl. 5 Optimister fra Molde. 
 
To av våre Laserseilere har deltatt på lederkurs for ungdom i Molde i regi av Norges Idrettsforbund. 
De har også hatt ansvar for deler av vinterprogrammet, samt seilskole. 
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Lokal regattaaktivitet for Jollegruppa: 
Totalt 16 regatta: 
Vårserie 4 stk. 
Vårregatta 1 og 2 
Vårcup 1 og 2 
Høstserie 4 stk. 
Høstcup 1 og 2 
Høstregatta 1 og 2 
I tillegg deltok jollene på Sommerregattaen i god vind. Noen stilte i foreningens 2 stk RS Feva på 
Borgundfjorden, noe som ble en heller våt fornøyelse for dem. Andre som styrmann i klasse NOR 
Rating. Hardhausen ble forsøkt gjennomført, men da det ikke var nok seilere som kunne delta, ble 
arrangementet dessverre avlyst. 
 
Regional regattaaktivitet: 
MR Cup er gjennomført med 5 regattahelger. 2 av dem, den ene inkluderte også KM, har vært 
arrangert i Ålesund. 2 stk i Molde Seilforening, og en i Ulstein Seilforening. Kristiansund Seilforening 
er fortsatt ikke med på dette, de har heller ikke aktive jolleseilere. Det jobbes aktivt med å bygge opp 
et jollemiljø i Kristiansund Seilsportsklubb. MR Cup har også i år vært suksess for Ålesunds 
Seilforening, både resultatmessig og med tanke på deltagere. Det jobbes aktivt med å få med enda 
flere på disse helgene. 
 
Klubbmestere 2019: 
Laser 4.7: Andre Fugledal 
Optimist A: Erik Bøen 
Optimist B: Nela Grala 
 
Nasjonal regattadeltakelse: 
Reisevirksomheten for de mest aktive holder seg oppe. I år har det vært en gruppe på 3 Lasere og 3 
Optimister som har deltatt på alle NC-er, samt NM. Vi har hatt med egen trener på alle disse 
arrangementene, noe som vi ser øker kvaliteten på forberedelsene og skaper trygghet for seilerne 
som deltar. 
Beste resultat nasjonalt ble Erik Bøen, med 3.-plass sammenlagt i Norgescup for Optimist. Han deltok 
på siste NC i Laser 4,7 og fikk en 4.-plass. 2.-plass i NM optimist. Noe som igjen førte til at Erik Bøen i 
år ble tildelt seilforeningens høyeste utmerkelse for årets prestasjoner: Brudeegget. 
 
Internasjonal regattadeltagelse: 
For første gang i historien hadde Ålesunds Seilforening deltaker som kvalifiserte seg til VM i 
Optimistklassen. Erik Bøen fikk reise til Antigua i juli for å representere Norge. Dette er en svært stor 
prestasjon, og som vi i Jollegruppa er svært stolt av. 
 
Junior Nordisk mesterskap ble i år arrangert i Tønsberg helt i begynnelsen av august. Der hadde vi 5 
deltagere, henholdsvis 2 i Optimist og 3 i Laser 4.7. Maja Moen, Georg Grønfur (begge Optimist), 
Ingrid Giske Søvik, Andre Fugledal (Laser 4.7) og Ingrid Bøen (Laser Radial). 
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Man har siste årene hatt en bevisst satsning på sportslig aktivitet for denne gruppen. Deltagelsen 
nasjonalt og internasjonalt klarer vi å opprettholde, takket være gode trenerressurser, samarbeidet i 
gruppen, reisestøtte og ikke minst ønsket fra motiverte seilere selv til å delta. 
 
Økonomi: 
Foreningen ønsker at seiling skal være en aktivitet som alle barn i Ålesund og omegn skal kunne delta 
i. Vi ønsker derfor å holde prisene for deltagelse så lave som mulig. I år har vi lånt ut joller gratis til 
alle barn første året de seiler. Jolleleir/treningssamlingene er likevel dekket gjennom egenandel. 
Ålesunds Seilforening bidrar stort til driften av Jollegruppa både gjennom midler og velvilje til å få 
gjennomført et omfattende regattaprogram i løpet av sesongen. 
 
Materiell: 
VI har ca. 25 Optimistjoller, noe som i dag dekker godt det behovet vi har. I tillegg har vi totalt 8 
båter, 6 RIBer og 2 Pioner båter. RIBene disponeres også av J/70-seilerne. Det er ikke gjort noen nye 
investeringer i utstyr i år. 
 
Årsavslutning og premieutdeling Gåsholmen: 
I år deltok Jollegruppa på sesongavslutning sammen med resten av foreningen. De fleste barn og 
foreldre deltok på den første delen av avslutningen med middag, dessert og påfølgende 
premieutdeling til barna. Det har kommet utelukkende positive tilbakemeldinger fra Jollegruppa. Det 
ble delt ut bronse, sølv og gullror. Pokaler fra årets regattaer, samt hedersutmerkelser. Clara og Erik 
F. Eriksens minnepokal gikk i år til Isak Heggtveit. Brudeegget ble tildelt Erik Bøen. 
 
Dugnad: 
Til hver trening serveres det nå et lett måltid på mandager, onsdager serveres i tradisjon tro, vafler. 
Dette gjøres på dugnad fra foreldrene. I tillegg har vi hatt dugnad for å klargjøre materiell til 
sesongstart. Under treninger, regattaer og jolleleir bidrar foreldrene i stor grad både som sikringsbåt, 
vedlikehold av vårt materiell, matlaging og vakter. 
29. desember var vi så heldige å få muligheten til å gjøre varetelling på dugnad for Spar Stokke på 
Ellingsøya. Der deltok 10 personer som igjen gav oss 10 000 kr i kassen. 
 
Vi vil benytte anledningen til å takke foreningen for den støtte og velvilje som jollegruppen får 
gjennom hele året. Og en stor takk til alle seilere, foreldre og trenere som med sin positive innstilling 
er med på å skape det gode miljøet vi har i Jollegruppen. Ser frem til et spennende 2020, med NC 2 
her i Ålesund 
 
For Jollegruppa 
Therese Giske Søvik 
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1.9 Andre rapporter 

1.9.1 Rapport fra Nordisk mesterskap, AIC for klassen 2.4mR 
Forreningen arrangerte åpent nordisk mesterskap, AIC og NC1 for 2.4mR 4.-5. mai 2019. I forkant av 
mesterskapet var det treningsleir 2.-3. mai med Megan Pascoe fra England som trener. Det ble mye 
vær disse dagene med sterk vind fra øst, hagelbyger og det var kaldt. Treningsleiren ble noe 
amputert med mindre tid på sjøen enn planlagt på grunn av været. Pascoe har mye å lære bort og 
deltakerne var meget godt fornøyde med timene i Skipperbua. Det gikk bedre på regattadagene med 
i alt åtte gjennomførte seilaser. Det nordiske mesterskapet og AIC ble vunnet av Harald Rolfsnes, 
Røyken Seilforening med Pia Fjelddal, Sverige og Megan Pascoe, England på de neste plassene. NC1 
ble vunnet av Harald Rolfsnes med Bjarne Kristensen og Rune Fjæreide på de neste plassene.  

Se prosjektregnskap på neste side avsnitt 1.9.2. 

Arnt Kamperud 
Prosjektleder AIC 2019 
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1.9.2 Prosjektregnskap for Nordisk mesterskap, AIC 
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1.9.3 Rapport fra NM 2019 i klasen 12,5 kvm krysser 
Utgangspunkt 
NM ble arrangert 16.-18. august, med en innlagt tune up den 15. Det var viktig for Ålesunds 
Seilforening å få til et NM med minimum 20 deltakende båter. Nytt av året er regelen om at det ikke 
holder at et antall båter har stilt til start, men at kravet nå gjelder antall båter som har gjennomført 
tellende seilaser. Det ble derfor tidlig startet arbeidet med å sikre antall båter og seilende deltakere. 
Det er også et krav om seilere fra minimum 3 seilkretser og 5 forskjellige seilforeninger. For å sikre 
tilreisende seilere gikk prosjektkomiteen derfor tidlig ut og lovet gratis losji til de tilreisende. Fra 
tidligere har vi greid å losjere tilreisende i bobiler og båter i havna både i arrangement i regi av 
2.4mR-miljøet og 12,5 kvm-miljøet. Dette viste seg i praksis å bli veldig vanskelig siden det var 
Jugendfest samme helg som NM, slik at mange skulle bruke sine tur/havbåter selv, samt at bobiler 
var okkupert til Jugendfest. Løsningen ble å leie dykkerklubbens lokaler der losjikostnadene ble 
subsidiert. 
 
NM ble lagt til denne helga siden det var eneste alternativ for å få tak i lokale dommere. Vurderingen 
var at kostnadene med eksterne dommere ville bli for store, derfor la man heller arrangementet til 
denne helga. 
 
I forbindelse med søknad om NM er det et krav om at arrangør og dommere er på plass. Det ble da 
innhentet aksept både fra dommere og arrangør om at man var tilgjengelig denne helgen slik at 
dette var med i søknadsopplysningene. Ca. to uker før arrangementet fikk arrangementskomiteen 
vite at arrangøren som var satt opp var bortreist på ferie og kom først hjem 18. august. Derfor måtte 
påmeldte seilere steppe inn som arrangør i stedet og tilsvarende få inn flere seilere til å overta 
båtene. 
 
Tidligere har NM-arrangementene til 12,5 kvm vært så privilegert at Hyttestyret har tatt seg av hele 
festkvelden på Seilerhytta. Heldigvis ble det avklart noen dager før arrangementet at Hyttestyret nå 
bare arrangerer åpnings- og avslutningsfest og gjennomføringen av premiefesten måtte dermed 
ordnes av prosjektkomiteen. Dette kunne helt klart vært bedre planlagt, men det ble en super fest 
likevel, selv om mye av arbeidet med matlaging og logistikk knyttet til drikkevarer måtte tas litt på 
sparket. 
 
Sportslig 
Når det gjaldt det sportslige så ble det tidlig bestemt at seilasene skulle skje på Giskebukta. Dette 
hadde bakgrunn i at de to foregående NM i Ålesund har hatt svært varierende og dårlige forhold på 
Borgundfjorden. Det ble organisert tune up-regatta på torsdag slik at vi fikk flyttet flåten ut til 
Skjongholmen. Der hadde komiteen ordnet havn for alle båtene på Skjongholmen Marina og dermed 
kort vei ut til regattabanen for alle seilerne. 
 
Selv om det var Giskebukta som var arena, så var det varierende forhold. Det ble imidlertid arrangert 
seilaser både fredag og lørdag som planlagt og ved arrangementets avslutning hadde man 20 
tellende båter på resultatlisten. For første gang var det også løpende resultatservice på manage2sail 
slik at også seilerne var fullt oppdatert på komplette resultatlister forløpende. For Ålesunds 
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Seilforening ble NM 2019 en stor suksess med både 1. og 2. plass til båter fra foreningen (Kristian 
Haahjem/Kjetil Vassbak og Kristoffer Kleppestø/Haakon Møyner). 
 
 
Evaluering 

1. Det er ikke hensiktsmessig å arrangere NM samme helg som Jugendfest. 
2. Til neste gang vil man ha bedre planlegging av en eventuell festmiddag på Gåsholmen. 
3. Det fungerte fint å ha Skjongholmen Marina som base for båtene og det er soleklart at 

Giskebukta er en bedre regattabane hvor man er tryggere på mer stabile forhold. 
4. Når det gjelder tilrettelegging av losji for tilreisende er leie av dykkerklubbens lokaler et godt 

alternativ. 
5. Det er lenge mellom søknad om NM og det faktiske arrangementet - lurt å minne de som skal 

ha roller i arrangementet på dette underveis. 

Se prosjektregnskap på neste side avsnitt 1.9.4. 

Anders Teigen Hole 
Prosjektleder NM 2019 
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1.9.4 Prosjektregnskap fra NM 12.5 kvm 
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2 REGNSKAP 2019 
 
2.1 Resultatregnskap 2019 
Se sidene 37, 38 og 39.  Noter side 42 og 43. 
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2.2 Balanse 
Se denne og neste side. Side 40 og 41. 
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2.3 Noter til regnskapet 
Regnskapsprinsipper 
Årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små bedrifter. 
Inntekter registreres i den perioden de er opptjent og kostnader registreres i den perioden de er 
påløpt. Utgifter kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt. For prosjekter som har 
øremerkede midler hvor aktiviteten ikke er fullført ved periodens utløp, foretas det 
inntektsavsetning. 
 
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld 
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter 
siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til 
laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.  
 
Kundefordringer og andre fordringer oppføres i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til 
forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte 
fordringene. 
 
Varer er vurdert til anskaffelseskost.   
 
Anleggsmidler og langsiktig gjeld 
Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for foreningen. Anleggsmidler er 
vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler og anleggsmidler som er finansiert gjennom 
låneopptak føres opp i balansen og avskrives over lånets løpetid i henhold til bestemmelser fastsatt 
av Norges Idrettsforbund. Egenfinansierte driftsmidler og anleggsmidler kostnadsføres løpende.  
 
Skatt 
Ålesunds Seilforening er en ideell organisasjon og er ikke skattepliktig i lovens forstand. 
 
Note til post 5000, 5099 
Siden vi er en ideell organisasjon, må vi skille mellom ikke innberetningspliktige ytelser og 
innberetningspliktige ytelser. Det er ikke krav om obligatorisk tjenestepensjon da ingen jobber over 
20 % stilling. 
 
Note til post 6540 
Kr 96 945,- Her inngår blant annet ny plotter, kart, VHF antenne og vindmåler til rederiet. Innkjøp 
vester. Tilhørende tilskudd til vester er bokført på post 3200 med kr 20 000. 
 
Note til post 7500 
En gjenreising av et bygg innen 3 år, vil utløste en forsikringsutbetaling på rundt kr 950 000, jf 
erstatning vedrøre Stabburet som brant.  
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Note til post 1500, 1501, 1511, 1512 
Samlet kundefordring pr 31.12.19 utgjør kr 295 757. Samme kundemasse utgjør pr 05.02.20 
kr 27 425. 
 
Note til post 1591 
Depositum til Norges seilsportliga er blitt tilbake betalt i 2019, da det ikke skal være depositum 
lengre. 
 
Note til post 1770 
Kr 16 207 Gjelder opptjent grasrota andel 2019 og påløpt leie inntekter båt 2019. 
 
Note til post 1951 
Av beløpet kr 679 987 så er kr 100 196 øremerket tilskudd fra Sparebanken Møre. På denne kontoen 
står også utbetalte forsikringspenger med kr 579 0000. 
  
Note til post 2221 
Etter styre vedtak i november 2019 ble lånet innfritt. 
 
Note til post 2930 
Kr 43 330 Gjelder avsatt lønn kasserer 2019 kr 35 000 og opptjent lønn 2019 jolletrener kr 8 330. 
 
Note til post 2960 
Kr 28 846 Gjelder påløpt strøm desember 2019 
 
Note til post 2966 
Kr 543 359 Gjelder ubenyttede forsikringsutbetaling stabburet. 
 
Note til avskrivningene 
Styret har for flere år siden vedtatt en avskrivingsplan (%-kolonnen) som vi heller ikke i år ønsker å 
fravike. Det er derfor lagt følgende avskrivninger til grunn for 2019: 
(Se neste side) 
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2.4 Avskrivninger 2019 
Reelt i perioden er investeringer som er ført på kontoen i regnskapet for 2019. 

Sum avskrivninger for 2019 er kr. 860 999,- 
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2.5 Revisors erklæring for regnskapsåret 2019 

 

 

 

INNSTILLING TIL VEDTAK: 

Regnskapet for 2019 godkjennes som fremlagt. 
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3 FASTSETTING AV KONTINGENTER OG AVGIFTER FOR 2020 

 
Om forslaget: 

Priser på havneleie og de andre satsene ble sist justert ved årsmøte i 2019 da med 3 % i samsvar med 
generell prisvekst.  

Regnskapet 2019 samt budsjett for 2020 viser en god finansiell posisjon, men med bakgrunn i at 
foreningen nå starter nå arbeidet med nytt klubbhus, ser styret det som naturlig å foreta en justering 
for 2020. 

Prisjusteringen er gjort med 10 % økning for nye innskudd på båtplassene som gjenspeiler 
representative priser i vårt nærmiljø, samt en prisøkning ca. 3 % på de andre satser på linje med 
generell prisvekst i fjor. Satsene for barn og ungdomsaktiviteter opprettholdes uendret. 

Medlemskontingenten justeres med kr. 50 for alle medlemmer. 

Forslaget på side 47, 48 og 49  

 

INNSTILLING TIL VEDTAK: 

Betalingsregulativ for 2020 fastsettes i samsvar med Styrets forslag til prisliste. 
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4 BUDSJETT 2020 
Styret legger frem vedlagte forslag til budsjett for 2020 i hovedsak oppsatt i samsvar med 
tidligere praksis.  

Forslag til Driftsbudsjett følger på de neste tre sidene, side 51, 52, og 53. 

Forslag til Likviditets/Investeringsbudsjett på side 54. 

 

 

INNSTILLING TIL VEDTAK: 

Driftsbudsjettet for 2020 godkjennes. 
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4.1 Driftsbudsjett 2020 
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4.2 Likviditetsbudsjett/investeringsbudsjett 
 

Etter å ha utarbeidet forslag til driftsbudsjett 2020 har Styret, som praksis har vært de siste årene, 
også sett på et likviditets- og investeringsbudsjett for det kommende driftsåret. Her kan man være 
noe bundet opp av allerede vedtatte og igangsatte prosjekter og forpliktelser. 

Avsetning til egenkapital klubbhus: 
Det er en prioritering å avsette størst mulig del av frie midler til egenkapital til nytt klubbhus. Det er 
likevel viktig at midler til sportslig aktivitet og opprettholdelse av våre verdier er sikret. Styret legger 
derfor frem forslag iht. denne prioriteringen der en samtidig med avsetninger til nytt hus har en grad 
av fornying mot anlegg og driftsmidler. 
 

Tilgjengelig    
Bankinnskudd 31.12.2019     711,000 
Budsjettert driftsresultat 2020, overskudd   306,560 
Avskrivninger 2020, ikke pengemessig utlegg   750,000 
Omsetning av båtplasser (nettoeffekt)   300,000 
Sum disponible likvider     2,067,560 

    
Foreslått investeringer    
Avsetning egenkapital Klubbhus   800,000 
Utrustning Gåsungen og Gassen   25,000 
Prosjektering nytt Klubbhus Nørvevika     200,000 
Toalett Naust    100,000 
Bryggeelementer A-brygge   270,000 
Utriggere   160,000 
HMS implementering   25,000 
VHF (handholdte m/lang rekkevidde til arrangemang)  25,000 
Hjertestartere   50,000 
Sum investeringer     1,655,000 

    
Estimert likviditet 31.12.20 412,560   

 

 

INNSTILLING TIL VEDTAK: 

Likviditetsbudsjett/investeringsbudsjett for 2020 godkjennes 
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5 INNKOMNE FORSLAG SAMT FORSLAG FRA STYRET 

5.1 Organisasjonsplan for 2020 
Styret legger frem følgende forslag til organisasjonsplan: 

ÅLESUNDS SEILFORENING - ORGANISASJONSPLAN   
Vedtatt på Årsmøte 13.2.2020 

 
Formålet med organisasjonsplanen er videre å regulere foreningens interne organisering og aktivitet. Dette foregår 
gjennom følgende komiteer og utvalg: 
 
A. Årsmøtevalgte komiteer, hvor lederne sitter i hovedstyret: 

Sportslig utvalg med følgende funksjoner: 
Leder 
Leder av regattastyret 
Representant fra jollestyret 
Representant fra hver av de aktive regattaklasser siste to år (Klassekapteiner) 
Utdanningskontakt 
Prosjektleder Seilsportliga 
Båtansvarlig klubb-Express 
Prosjektleder J/70 
Trenere, dommer og arrangører etter behov.  
 
Regattastyret: 
Leder og minimum 5 medlemmer 
Representant fra alle klasser er ønskelig i sammensetningen. 
 
Jollestyret med følgende funksjoner: 
Leder 
Nestleder 
Treneransvarlig 
Sekretær 
Materialforvalter 
Foreldrekontakt 
Inntil to styremedlemmer 
Jollestyret konstituerer seg selv, med unntak av leder. 
 
Havnestyret: 
Leder, 4 bryggeoppmenn og inntil 4 medlemmer 
Representant fra kjølbåtklassene er ønskelig i sammensetningen. 
 
Hyttestyret: 
Leder og minimum 7 medlemmer (havnekaptein og naustansvarlig) 
 
B.  Styreoppnevnte komiteer og utvalg, uten egen styrerepresentasjon: 
Det til enhver tid sittende styre kan oppnevne egne komiteer/utvalg med funksjonstid innen egen funksjonstid. 
Dette kan for eksempel være: 

• Kommunikasjons- /informasjonskomite 
• Klassekomiteer 
• Arrangementskomiteer 
• Rederikomite 

Foreningen har for den vedtatte organisering ikke opprettet grupper iht. lov for Ålesunds Seilforening § 24 (2) og (3). 
 
 

INNSTILLING TIL VEDTAK: 

Årsmøtet vedtar at organisasjonsplanen over skal fungere frem til neste årsmøte. 
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5.2 Nytt klubbhus i Nørvevika 
Styret i Ålesunds Seilforening arbeider videre med planene for et nytt klubbhus i Nørvevika iht. til 
Årsmøtevedtak i 2019. Iht. styrets mandat har det vært nedsatt en byggekomite som sammen med 
Styret har jobbet med detaljplanlegging av det nye klubbhuset. Leite og Howden AS arkitekter har 
vært innleid for utarbeidelse av detaljtegninger. Vedlagt fasadeskisse: 

 

 

Byggesøknad til Ålesund kommune er straks klar til innsendelse. Rivingstillatelse for Stabburet er 
sendt Ålesund kommune og ny festeavtale tomtearealet for 40 år er inngått. 

Videre er teknisk spesifikasjon godt gjennomarbeidet i samråd med fagkompetanse, og underlaget 
har vært ute på en runde med innhenting av tilbud på betongarbeid og totalentreprise.  

Prissjiktet er nok noe høyere enn tidligere anslag, og som presentert ved årsmøte i 2019, men det er 
også tilgjengelige støtteordninger. Prosjektleder og styreleder har hatt møte med Sparebanken Møre 
for diskusjon rundt finansiering av prosjektet, både den langsiktige finansieringen og kortsiktig 
byggefinansiering. Det er Styrets oppfatning at dette er godt innenfor de rammer foreningen kan 
forsvarlig betjene, noe som også fremkommer av foreningens økonomiske tilstand de siste år.  

Oppsummert: 

 Mill. NOK 
Brutto bygge kostnad ca. (antatt maksbeløp) * 14,6 
Dugnad, egenkapital, støtteordninger ca.  8,9 
Langsiktig lån etter utbetaling av spillemidler ca.  5,7 

*dette inkluderer byggeledelse, grunnarbeid, totalentreprise, uforutsette kostnader samt buffer 

Detaljert finansieringsplan vedlegges ikke disse de offentlige sakspapirer, men presenteres i detalj på 
Årsmøte. Detaljert presentasjon med tegninger og finansieringsplan fremlegges under Årsmøte 
13.2.2020 og som Styret vil be om tilslutning til med tilhørende fullmakter for gjennomføring. 

 
INNSTILLING TIL VEDTAK: 

• Årsmøtet gir Styret fullmakt til å iverksette oppføring av klubbhus i henhold til fremlagt 
forslag og fremdriftsplan og innen de presenterte kostnadsrammer.  

• Årsmøtet i Ålesund Seilforening gir herved Styret fullmakt til å oppta en nedbetalingskreditt 
pålydende kr. 6.600.000,- (maksimalt inntil kr. 10.500.000,- i mellomfinansieringsperioden) i 
Sparebanken Møre (eller annen finansinstitusjon), samt å pantsette lagets / foreningens 
eiendom med følgende gnr/ bnr. 134/232, 134/233, 134/325, 134/367 i Ålesund Kommune, 
samt gnr/bnr. 94/441 i Sula Kommune for kr. 10.000.000,-.  
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samt kundefordringer for kr. 1.000.000,- og driftstilbehør kr. 10.000.000,- De signatur 
berettige skal undertegne alle aktuelle kreditt- og sikkerhetsdokument. 

• Lånet reduseres deretter ved utbetaling av spillemidler, moms-kompensasjon og eventuelle 
tilskudd  

• Årsmøtet gir Styret fullmakt til å disponere tilgjengelig egenkapital til finansiering av 
klubbhuset. 

 
 

5.3 Ansettelse av daglig leder for Ålesunds Seilforening 
Styret legger frem forslag for årsmøtet har som beskrevet under: 

Ved Årsmøte i 2019 ble sak om ansettelse av DL presentert og etter Styrets innstilling ble følgende 
vedtak fattet: 

 

Saken har blitt utredet videre i tråd med vedtaket fra Årsmøtet i 2019 og vedlagt stillingsinstruks er 
utarbeidet. Dette gir en god beskrivelse vedrørende behov og tenkt innhold i stillingen. Flere 
samtaler er avholdt med foreninger av tilsvarende størrelse rundt erfaring og effekt av en DL ansatt i 
foreningene. Det er videre gjort utlysning av stillingen der ansettelse er under forbehold av 
Årsmøtevedtak. Innledende uforpliktende samtaler med noen kandidater er gjennomført. Et 
enstemmig Styret legger frem forslag for umiddelbar ansettelse i 60% stilling med målsetning om at 
stillingsprosent økes i 2022 etter vurdering av effekt av tiltaket. I tillegg til beskrivelsen under vil 
Styret presentere en finansiell oppstilling som fremlegges ved Årsmøte. Da dette inneholder 
lønnsbetingelser osv. legges dette ikke ut offentlig. 

Stillingsbeskrivelse følger på sidene 58, 59 og 60 
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Prospekt - Daglig leder (DL) i Ålesunds Seilforening. 
 
Daglig leder er underlagt Ålesunds Seilforening’ hovedstyre og rapporterer til hovedstyret via styreleder. 
 
Arbeidstid 
60% stilling, ca. 24 timer pr. uke inkludert 30 min. matpause pr. dag.  
To dager pr. uke skal være på dagtid der kjernetiden er 10.00 - 15.00 og en dag på ettermiddag/kveld med kjernetid 
13.00 – 19.00. Dager på ettermiddag/kveld koordineres mot foreningens aktiviteter som dugnadsdager, regattadager 
eller jolletrening.   
Daglig leder står fritt til å organisere sin egen arbeidstid innenfor rammene som er beskrevet ovenfor. 
 
Ansvarsområde 
Innenfor rammen av de til enhver tid gitte instrukser og retningslinjer, ha ansvar for og myndighet til å utføre de 
oppgaver som er angitt nedenfor. Det er også DLs plikt å vise nødvendig initiativ og oppfinnsomhet innenfor denne 
rammen. DL skal forvalte foreningens verdier og ressurser på en best mulig måte, slik at DL er en leverandør av gode 
opplevelser/tjenester til medlemmene og samarbeidsparter. DL skal være proaktiv og kreativ med tanke på å 
videreutvikle foreningen.  
DL skal ikke utføre alle oppgaver selv, men skal påse at alle viktige oppgaver blir godt planlagt, organisert og 
gjennomført. Det er viktig at dugnadsånden og frivilligheten blir ivaretatt og opprettholdt som en viktig resurs. I 
dette ligger det å sørge for at ansvaret for oppgaveutførelsen er plassert, og at oppgaven gjennomføres til rett tid og i 
tråd med styrets føringer. Oppgaver som DL selv ikke gjennomfører, vil DL ha et «på se» ansvar for at blir 
gjennomført av andre i foreningen. 
 
Styret har det overordnede ansvaret for økonomistyringen i foreningen. Økonomiansvarlig er en styrefunksjon og er 
den personen i styret som har et særskilt oppfølgingsansvar på vegne av styret, slik at styrets ansvar blir oppfylt. DL 
delegeres myndighet fra styret og er underlagt økonomiansvarliges faglige instruksjoner innenfor økonomiområdet. 
 
Hovedoppgaver:  

• Ansvarlig for den daglige driften av foreningen. 
• Administrativt ansvaret for havna i Nørvevika i forhold til omsetning og utleie av båtplasser og sikre optimal 

økonomisk drift av havneanlegget. 
• Kommersiell drift av foreningens aktiva gjennom proaktivt salg og markedsarbeid mot utleie, aktiviteter, 

bedriftsarrangement, SFO-tilbud, rekruttering o.l. 
• Aktivt arbeid mot sponsormarked og samarbeidspartnere.  
• Søke tilgjengelige tilskuddsordninger, støttemidler, stipender, fond, stiftelser o.l. Overholde de forskjellige 

tidsfrister knyttet til disse. 
• Økonomiarbeid som spesifisert under. Dette i tett samarbeid med økonomiansvarlig i hovedstyret og det 

regnskapsbyrået foreningen benytter.  
• HMS-ansvarlig i foreningen.  
• Anleggsansvarlig, sammen med de ulike gruppestyrene, for driften av de anlegg som foreningen eier eller 

disponerer.  
 
Andre arbeidsoppgaver 

Drift: 
• Stimulere til god, strukturert og positiv utvikling av foreningen. 
• Arkivering av båtplasskontrakter og andre dokumenter. 
• Løpende kontakt med havnesjefen. 
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• Gjøre seg kjent med foreningens og de enkelte gruppes handlingsplaner/sportsplaner slik at en kan bidra til 
komiteledere/trenere/seilere etterlever dette. 

• Ansvarlig for oppfølging og sikre etterlevelse av foreningens sponsor arbeid og avtaler.  
• Klubbadministrator ifm. registreringssystemer i Min idrett. 
• Ansvarlig for innsending av søknader for å avholde nasjonale og internasjonale arrangement  
• Ansvarlig, sammen med komiteledere, for å søke treningstider for kommunale anlegg foreningen til enhver 

tid har behov for. 
• Ansvarlig for å følge opp oppgaver og frister iht. foreningens årshjul. 
• Ansvarlig for å koordinere innkjøp og økonomisk oppfølging av gruppenes kioskdrift, 

sammen med de ulike gruppelederne. 
• Bistå Havnestyre og Hyttestyre med tilrettelegging av dugnader.  
• Ansvarlig for å innhente politiattest for alle i foreningen som utfører oppgaver for 

foreningen, som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold ovenfor mindreårige eller 
mennesker med utviklingshemming. 

• Ansvarlig for å holde foreningens sosiale medier oppdatert med den nødvendige 
informasjon. 

• Koordinering av foreningens arrangementer i samarbeid med gruppelederne eller de 
ulike utvalgene/komiteene eller prosjektledere. 

• Yte medlemsservice – ta imot innkomne henvendelser til foreningen og gi en 
tilbakemelding innen to (2) virkedager, eventuelt videresende til ansvarlig komiteleder. 

• Ansvarlig for å utarbeide eventuelle arbeidsavtaler med trenere etter samråd med leder i Jollegruppa. 
 
Økonomi:  

• I samarbeid med de ulike gruppelederne, utarbeide utkast til budsjett for foreningen og dokumentere alle 
budsjettforutsetninger.  

• Ansvarlig for oppfølging av budsjett for alle gruppene i foreningen 
• Være foreningens kontaktperson med eksternt regnskapskontor 
• Lage faktureringsgrunnlag for havneleie, strømregninger og dugnadsavgift.  
• Oppfølging av utestående kundefordringer inkludert medlemskontingent. Dette i samarbeid med havnesjef, 

andre gruppeledere og økonomiansvarlig.  
• Videreformidle rapporter pr kvartal/mnd fra regnskapsfører til Hovedstyret og komiteledere. 
• Ansvarlig for at regninger blir godkjent og betalt 
• Anvisningsmyndighet (for utbetalinger) iht. gjeldende styrevedtak. 
• Grupper/komiteer er pålagt å følge økonomiske instrukser gitt av daglig leder. 
• Innsending samordnaregistreing, momskompensasjon og søknad LAM midler. 

 
Møter og rapportering:  

• Gjennomføre møter med styreleder og havnesjef hver 2. uke  
• Delta på styremøter/gruppemøter etter invitasjon.  
• Ansvarlig for tilrettelegging og innkalling til årsmøtet.  
• Ansvarlig for å kalle inn til jevnlige møter med økonomiansvarlig 

 
Myndighet/beslutninger  
Typiske beslutninger stillingsinnehaver selv treffer:  

• Innkjøp på inntil 10.000.  
• Utarbeidelse av sponsoravtaler som skal godkjennes av hovedstyret. 

 
Typiske beslutninger som skal godkjennes i på et høyere nivå:  

• Innkjøp på beløp høyere enn 10.000.  
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• Inngåelse av sponsor/utstyrsavtaler på beløp høyere enn 30.000 eller hvor avtalen berører andre ytelser.  
 
Samarbeid (Kontakt og kommunikasjon)  
(Internt)  

• Holde Hovedstyrets leder løpende oppdatert på saker som har innvirkning på den daglige 
driften 

• Formidle nødvendige informasjon til de rette vedkommende eller til de grupper det gjelder (hovedstyre, 
gruppestyrer, utvalg og komiteer, ledere, trenere og seilere)  
 
(Eksternt)   

• Foreningens hovedkontakt mot NIF, NSF, offentlige organ som foreningen har kontakt med.  
• Være foreningens kontaktledd i forhold til offentlige myndigheter og påse at foreningen følger de offentlige 

krav.  
• Kommunisere med media for å fremme foreningens aktiviteter og verdier. Slik kommunikasjonen skjer i 

samarbeid med styreleder i foreningen.  
• Vedlikeholde og videreutvikle foreningens internettside. 
• Kommunikasjon med medlemmer, seilere og foresatte til seilere eller mulige nye.  

 
DL er sammen med styreleder Ålesunds Seilforenings ansikt utad. Dette må prege DLs atferd både i medier og sosiale 
medier.  
 
Krav til kompetanse:  
DL må:  

• Ha erfaring fra den idretten eller organisasjonslivet 
• Kjenne til idrettens regelverk og lover  
• Kjenne til hvordan idretten er organisert 
• God økonomisk forståelse/kunnskap.  
• Kunne bruke de IT og kommunikasjonsprogrammer som er nødvendige for å kunne gjennomføre sin jobb på 

en effektiv måte, herunder Office 365.  
• Ha gyldig politiattest uten merknader  

 
Det er ønskelig at daglig leder har:  

• Utdanning innen salg og markedsføring eller økonomisk-administrativ utdanning  
• Evne til å videreutdanne seg på de områder som trengs for å gjennomføre oppgavene som er beskrevet 

tidligere i dokumentet.  
• Være selvstyrt, strukturert, målrettet, engasjert og lyttende 
• Være service-innstilt overfor eksisterende og potensielt nye medlemmer og båteiere som ønsker å leie plass i 

havna. 
 

 

INNSTILLING TIL VEDTAK: 

Årsmøtet gir Styret fullmakt til å foreta ansettelse av daglig leder. 

 

 

 



 

  61 

 

6 ORIENTERINGSAKER 

6.1 Gjennomgang av hovedelement i Sportslig plan 
Styret, ved leder av SU, presenterer oppdatert sportslig plan slik arbeidet foreligger pr. dato. Dette 
kun som orientering til Årsmøtet. 

 

INNSTILLING TIL VEDTAK: 

Årsmøtet tar orienteringen fra Styret og leder SU til etterretning.  

 

 

 

6.2 Endring av Lov for Ålesunds Seilforening iht. lovnorm fra NIF 
Utdrag av informasjon fra NIF: 

På Idrettstinget 2019 ble det vedtatt en rekke endringer i NIFs regelverk som vil tre i kraft 1. januar 2020. For å 
sikre at alle idrettslag har en lov som til enhver tid er i samsvar med NIFs regelverk, vedtar NIF en egen lovnorm 
for idrettslag. Lovnormen inneholder et minimum av det alle idrettslag må ha i sin lov. Idrettslagets styre må 
sørge for at idrettslaget den 1. januar 2020 har en oppdatert lov som er i samsvar med lovnormen. Det er ikke 
nødvendig å kalle inn til et ekstraordinært årsmøte for å vedta endringer som må innarbeides som følge av 
endringer i lovnormen. Styret kan selv gjøre dette gjennom et ordinært styrevedtak. Andre lovendringer 
derimot, kan bare vedtas av idrettslagets årsmøte. Styret bør ta utgangspunkt i den nye lovnormen og tilpasse 
denne ved å legge inn de særlige bestemmelsene som idrettslaget har i egen lov i dag. Når styret vedtar 
endringene, må det fremgå av vedtaket at lovendringene trer i kraft 1. januar 2020. Styret må informere 
medlemmene om den nye loven. 

Styret har oppdatert loven og vedtatt denne på styremøte 11.12.2019 og loven er gjort kjent på 
www.aasf.no 

 

INNSTILLING TIL VEDTAK: 

Årsmøtet tar orienteringen fra Styret til etterretning.  

 

 

 

 

 

 

http://www.aasf.no/
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7 VALG PÅ STYRE OG ØVRIGE TILLITSVALGTE 
 

7.1 Valgkomiteens forslag på styre og øvrige tillitspersoner 
 

Valgkomiteens legger frem sitt forslag til styre og komiteer for 2020 under Årsmøte. 

 

 

INNSTILLING TIL VEDTAK: 

I henhold til valg av Årsmøte 
 

 

 

 

 

 

 

7.2 Styrets forslag til valgkomite 
Styret fremmer følgende forslag på ny valgkomite: 

  Rolf Marstein, leder 
  Oda Hansen 
  Jan Atle Yndestad 
  Vara: Torill Tomren 
 
 
 
INNSTILLING TIL VEDTAK: 

Styrets forslag til valgkomite for 2020 blir vedtatt. 
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