
 

 

Årsmelding 2021 

 
 

 

 



 2 

 

Innholdsfortegnelse 
 

Side 

3. Styrets årsberetning 

 

4. Klubbhus/ Neptun 

 

5. Jollegruppen 

 

32. LadiesSailing 

 

35. Kjølbåtgruppen 

 

40. Brygge 

 

42. Materiell 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Styrets årsberetning for 2021 
 

Styret har i 2021 hatt følgende sammensetning: 

 

Leder         Nina Birkeland 

Nestleder        Anders Rekaa 

Styremedlem – kontaktperson eksterne samarbeidspartnere  Christian Birkeland 

Styremedlem- jolleaktivitet m/arbeidsgruppe    Fia Sommernes 

Styremedlem – kjølbåt aktivitet m/arbeidsgruppe   Truls Schøyen 

Styremedlem – anlegg m/arbeidsgruppe    Erik R. Wiik Lehmann 

Styremedlem – materiell m/ arbeidsgruppe    Bjørn Ravnestad 

Styremedlem Laidiessailing      Lene Ravnevand 

Barne- og ungdomsrepresentant     Ola Hetle Ravnestad  

Vara materiell        Mads Lundberg Larsen 

Vara kjølbåt        Ole Petter Laksholm 

Vara jollegruppen       Anne O. Hetle 

Vara anlegg        Rolv Møll Nilsen 

Vara Ladies sailing       Vivi Sæverås  

Vara anlegg        Bente Schøyen  

.  

Medlemsoversikt 

År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Medlemmer totalt 431 400 397 389 346 347 344 368 400 

Familiemedlemmer 352 323 323 318 284 281 277 298 116/314 

Seniormedlemmer 41 43 40 40 39 36 41 37 60 

Juniormedlemmer 8 13 13 14 12 14 13 23 23 

Støttemedlemmer 28 19 16 15 9 9 10 9 0 

Æresmedlemmer 2 2 2 2 2 3 3 3 3 

 

Kirsti Pettersen har vært i styret til Norges Seilforbund i 2021. Christian Birkeland har vært 

styremedlemmer i Oslo og Akershus Seilkrets. 

 

Årsmøtet ble avholdt digitalt, onsdag 3. mars 2021, kl. 18:30 

Styret har hatt 10 møter og behandlet 138 saker i løpet av året. Styremøtene har vært helt digitale 

eller halvveis digitale ved at noen har møtt på Neptun mens andre har deltatt via Teams.  
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Dette året ble annerledes enn både 2019 og 2020, det siste var også et annerledes-år. Arbeidet med å 

oppruste Neptun har fortsatt, om enn i et lavere tempo enn året før. Vi har kjøpt inn ny arbeids- og 

sikkerhetsbåt (Børre). Det er kjøpt inn en ny Sonar for å øke kapasiteten i Ladies-sailing. Det er også 

anskaffet to Lasere og en ny Smiling, etter at den forrige havarerte under Færdern 2021.  

   

Styret har arbeidet med forlengelse av brygga: Bestilt, kansellert bestilling pga at de ikke kunne levere 

i 2022, og bestilt igjen hos ny leverandør. Det er tatt opp lån i Sparebank1. Det ble gjennomført et 

ekstraordinært årsmøte før låneopptak for å få godkjent økt låneramme.  

 

Avtalen med Catosenteret er avsluttet og de har fått et tilbud til sitt utstyr og aktiviteter et annet sted 

i Son. Soon SF har arrangert NM for 11 m One-design i september, og Hollenderseilasen. På slutten av 

året mottok vi en oppsigelse av avtalen om Hollenderseilasen fra NHK. Styret har gitt den nye 

arrangøren tilbud om leie av ressurser fra oss, men det foreligger ennå ikke noe svar.   

 

Soon SF må skatte av deler av utleievirksomheten. Dette ble konklusjonen på slutten av året etter en 

lang diskusjon med Skatt Øst og oss ved vår regnskapsfører.  

 

J70-samarbeidet med Moss seilforening ble forsøkt avsluttet ved nyttår 2021. Det ble formelle 

utfordringer knyttet til de opprinnelige planene for oppløsning av klubben.  J70 fortsetter med et 

selvstendig styre for framtidig drift i 2022.  

Det er gjennomført et makeskifte med naboen om bytte av tomteareal. Vi er blitt eiere av det arealet 

vi har brukt av hans eiendom syd på brygga. Han har fått tilgang til egen eiendom i bakkant av vår 

eiendom (grensen mot øst).  

 

Klubbhuset (Neptun) 
 

Etter å ha pusset opp kjøkkenet og Neptun til ny høy standard i 2020 og begynnelsen av 2021 så vi nå 

behovet for å gjøre noe med kontoret. Vegger og tak ble malt på dugnad av Aina og Kim Krogsæter, 

mens nytt gulv ble lagt av Torgeir Moringen og Erik Wiik-Lehmann. 

Vi investerte i et nytt nøkkelsystem på hele bygget, hvor vi gikk over til nøkkelbrikker. Dette gir oss 

veldig adgangskontroll og vi kan enkelt gi ny og fjerne tilgang på de enkeltes brikker. 

Det har blitt gjennomført flere dugnader sammen med jolle og brygge hvor det har blitt ordnet masse 

og ikke minst ryddet både inne og ute. 

Det har blitt montert opp 2 nye led-lyskastere som lyser opp plassen foran bygge samt 1 som lyser 

over jollestativene, disse gir tilnærmet dagslys i høstmørket. 

I sommerferien hvor det er lite aktivitet på huset leide vi inn et malerfirma som vasket og malte 

forsiden av huset. De 3 resterende sidene er planlagt å tas i 2023 på dugnad.  
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Når det gjelder utleie av vårt ny oppussede lokale har det grunnet Covid restriksjoner vært noe 

begrenset. 

 

 

Jollegruppen  

Overordnet mål for Jollegruppen 
• Fremme seilglede og seilsport 

• Vårt overordnede mål er at barn skal bli trygge på og i vann og ha glede av å seile i 

regatta 

• Vi vil at barn og ungdom skal få varig vennskap gjennom klubben 

• Vi skal ha jevn rekruttering og bredde i aktivitetene 

• I tillegg skal vi ha en kjerne eliteseilere på høyt nasjonalt eller internasjonalt nivå 

• Våre verdier: Varig vennskap, seilglede, ydmykhet og ærlighet 
 

Ressursgruppen for jolle  
Det er etablert en ressursgruppe for de som er ekstra engasjert i jollegruppen. Tanken er å fordele 

arbeidsoppgaver mer jevnt og samarbeide bedre, slik at vi til sammen blir en enda mer aktiv og 

sammensveiset klubb. Sammen er vi sterke! 

Oppgavene for de enkelte funksjonene er fordelt. Gruppen er blitt stadig mer aktiv i løpet av året. 

 

Jolleleder/arr.ansvarlig/trenerkontakt:  

Fia Sommernes 

 

Klassekapteiner Jolle:  

Optimist: Anne Cecilie Jensen 

Laser:      Nina Birkeland 

Feva:       Monika Nore 

Sportslig leder: Christian Birkeland 

Materiell:           Bjørn Ravnestad 

Materiell Optimist: Jon Solsand 

Materiell Feva: Are Nodland 
Sikkerhet: Arne Berntsen, Jan Th. Rønning 

Trenerkontakt fra høsten: Hege R. Dellnes 

 

Trenere:  

Petter Nyquist (Optimist nyb, RS Feva 

Nyb/VK) 

Hege R. Dellnes (Optimist Nyb) 

Hanne Birkeland (Optimist VK/NC, 

svømming) 

Ola R. Ravnestad (Optimist VK/NC) 

Kim Krogsæter (RS Feva Nyb/VK, 

svømming) 

 

Antall seilere i jollegruppen vårterminen 2021:  

Optimist VK/NC: 8 

Laser: 2 

RS Feva: 9 

 

Antall seilere i jollegruppen høstterminen 

2021: 

Nybegynner Optimist: 16 

Nybegynner RS Feva: 7 

Optimist VK/NC: 6 

RS Feva VK: 9 

Nybegynner Laser: 5 

Laser VK/NC: 2 
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Aktiviteter 
Året var, som året før, preget av Covid 19.  På tross av pandemien og retningslinjer har man klart å 

opprettholde et godt engasjement i klubben med faste treninger og treningsregattaer.  Vi er heldige 

som kan drive vår sport utendørs.  

 

Vi har fått en stor og aktiv jollegruppe med ca 40 seilere fordelt på optimist, Feva, og ILCA/Laser. Vi 

har vært på treningssamlinger, overnattinger og mange har deltatt på sin første utenbys regatta. De 

ivrigste har reist landet rundt på norgescup og mesterskap.   

 

I Norgescupen for ILCA ble Hanne nr 2 av jentene og nr 4 totalt når også guttene teller med. Ola H. 

Ravnestad ble nr 16. av guttene og 38 totalt. Han deltok ikke på den siste norgescupen. 

Hanne fikk også en bronseplass i NM for ILCA 4. 

Anna Sommernes deltok i alle NC for Optimist som ble arrangert. Hun ble totalt nr 15 i Norgescup. 

Flere og flere i gruppen deltar i regattaer utenfor klubben i løpet av 2021.  

Fevagruppen har også vært ute på regatta. Victor R. Solstad og Kalle Nyquist reiste til Horten i 

oktober og seilte seg til en tredjeplass i Vestfold cup. 

Marie Solsand og Sigrid R. Dellnes startet sin første NC i september.  

Flere resultater kommer nedenfor. 

Seilsesongen skulle ha startet opp med Frostbite 13.-14. mars 21 som dessverre ble avlyst på grunn 

av pandemien.  

Etter påske startet vi forsiktig opp seiltreningen. Først med optimister og etter hvert fikk vi også RS-

Feva-seilerne ut på vannet.  

 

Dugnad 8.5.  
Dugnad, flytte og nye utriggere. Få plass til flere båter. Heldigvis nydelig vær. 
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OAS cup i Son den 15.mai.  
Soon Seilforening besluttet å ikke arrangere OAS cup i Son den 15.mai på grunn av forskjellige 

smittevernregler i mange kommuner i Viken. 

 

Gøy på vannet,  
vår seilsommerskole ble arrangert over totalt 4 uker, og hadde oppstart 22.juni. Det var 146 påmeldte 

barn og ungdom. Flinke ungdommer styrte seilskolen og det hele ble svært vellykket. Det var totalt 11 

trenere per uke som var ansatt under Gøy på vannet, mange av dem fra Soon seilforening, og vi hadde 

også hjelp fra Moss.  

 

På tross av mange deltakere på Gøy på vannet var det færre barn enn vi håpet som ville starte videre 

seiling utover høsten.  Neste sommerseilskole endres derfor til Peiling på Seiling. 

 

Nybegynnerkurs for optimist, RS Feva og Laser  
ble startet opp høsten 2021. Det var mange nye seilere som startet opp. 

  

Optimist og Fevagruppen har holdt seg veldig stabil i høst og er en flott gruppe med ivrige barn og 

ungdommer der noen vil seile litt regatta og noen seile tur. Noen ønsker å gjøre alt. 
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Lasergruppen er resultatet av et samarbeid mellom seilforeningene i Moss, Soon og Drøbaksund. 

Samarbeidet kom i stand for å samle seilerne som vil satse videre i énmannsjolle etter optimisten. 

Målet er å få til et godt sosialt miljø og et godt treningstilbud i nærområdet vårt.  

 

Regattatrening   
ble avholdt på torsdager for optimist og Feva. Christian Birkeland er sportslig ansvarlig og har 

sammen med trenere bidratt til at flere ønsker å seile regatta. 

 

Jollegruppa er forøvrig inndelt i seks undergrupper med hver sine trenere: 

 

1. Optimist Nybegynner (oppstart høst) 

2. RS Feva Nybegynner (oppstart høst) 

3. ILCA Nybegynner  

4. Optimist Rekrutt (fra vårsesong etter å ha vært nybegynner, trener sammen med VK/NC 

VT 2022) 

5. RS Feva Rekrutt (fra vårsesong etter å ha vært nybegynner) 

6. Optimist VK/NC 

7. RS Feva VK/NC 

8. ILCA VK/NC 

 

 

For ILCA har vi i 2021 fortsatt samarbeidet med Moss-, Soon og Drøbaksund seilforeninger. I år har 

vi hatt trener i Soon med Arne Berntsen for ILCA-nybegynner og Emilie K. Vabø videregående/ NC 

(Norges cup).  Vi har nå seilere i ILCA 4 og ILCA 6. 

 

Fra Soon har det vært fire aktive seilere. Det har samtidig vært fire seilere fra Moss. 

 

Dette er en gruppe som vokser jevnt og trutt, blant annet fordi vi har fått støtte 100.000,- av Moss avis 

til to pent brukte lasere og i tillegg fikk vi 50.000 i støtte til enda en laser til fra DNB 

Sparebankstiftelse. Soon jollegruppe har dermed tre båter til utleie for nybegynnere det først året de 

seiler ILCA / laser.  

 

 

Optimist NC4 i Tønsberg 4.-5.9: 
Anna var med.  
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NM i ILCA 4 i RAN 21. – 22. august  
Både Ola og Hanne deltok i NM i ILCA 4 (laser 4.7) i Ran utenfor Bergen. Norgesmesterskapet er delt 

for gutter og jenter, og Hanne fikk en flott bronseplass i jenteklassen etter jevn og god seiling. Ola ble 

nr. 14 i NM for guttene.  

 



 10 

 

Norgescup Laser Molde 18.-19-september 
Denne helgen var det årets siste ILCA norgescup i Molde. Hanne var eneste fra Soon og seilte 

ILCA 4. I Molde fikk vi fantastisk indian summer, mye strøm og lett vind. Arrangøren klarte å 

gjennomføre fem seilaser i den lette vinden. Hanne ble nummer tre (nr to av jentene), med delt 

poengsum som andreplassen. 

 

NM i ILCA olympiske klasser 25. - 26. september 
 

Ola prøvde seg i NM i ILCA 7 herrer i Bundefjorden, dvs. laser med standard rigg. Det var første gang 

han seilte med standard. Det var lite vind, og mesterskapet ble ikke godkjent på grunn av for få 

gjennomførte seilaser. Ola endte på 32. plass av 41 i sin standard-debut. 

 

  
 

NOK Optimist lagseiling 2021. Bærum 18.-19.sept.  
Anna seilte i mixed lag med Bergenseilere. Gøy å bli kjent med nye folk og veldig gøy med 

lagseiling 
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Klubbmesterskap 23. september i optimist og Feva 

 

Påtross av lite vind ble flere regattaer avholdt på to ulike baner, en for nybegynnergruppen i begge 

klasser og en for viderekommende lenger ut i Sonskilen.  

9 seilere fra optimist og 4 fra Feva nybegynnergruppe deltok. Flott innsats og vi håper alle 

deltagere syntes det var gøy. 

Etter regattaen ble det servert hamburger og mange gode kaker.  

Resultat Klubbmesterskap:  

 

Optimist U12: 

1. Anna Sommernes  

2. Sigrid R. Dellnes  

3. Marie Solsand  

 

Optimist U15 
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1.Aslaug H. Ravnestad  

 

RS Feva U12 

1. Solveig Nore og Magnus Strøm  

 

RS Feva U15 

1. Fredrikke Aschjem og Phillip Malkin  

2. Kalle Nyquist og Victor Solstad  

3. Ask Nodland og Jonathan Nore Sørum  
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Åpent klubbmesterskap for ILCA 4 og 6 den 29. september 
 

ILCA 4 

1. Hanne Birkeland (Soon) 

2. Sofie Madalene Juriks (Moss) 

3. Victor Solstad (Soon) 
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4. Ingeborg Skjoldager Kvendseth (Moss) 

 

ILCA 6: 

1. Ola Hetle Ravnestad (Soon) 

2. Nora Birgitte Bruaset Andersen (Moss) 

3. Tilde Moringen (Soon) 
 

 

Siste klubbregatta for optimist og Feva seilerne ble arrangert 
30.september.  
 

Det ble tre race for begge gruppene. En fin kveld og vi rakk akkurat inn før regnet kom.  

Det ble litt kakao til seilerne da de kom inn og selvsagt premieutdeling.  

 

Resultat Høstcup 2021: Optimist U12 

1. Anna Sommernes  

2. Sigrid R. Dellnes  

3. Marie Solsand  

 

Resultat Høstcup Feva U15 

1. Kalle Nyquist  

2. Victor Solstad  

3. Jakob A. Berg  
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25.-26. september KNS NORGESCUP 
Anna, Marie og Sigrid deltok på KNS Norges Cup!  

Marie og Sigrid debuterte i NC, som var veldig gøy!  

Takk til Hanne som var med som trener. 

Det ble gjennomført tre seilaser.  
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NM ILCA olympiske klasser i Bundefjorden, 25.-26.9. 
Ola deltok i NM ILCA olympiske klasser i Bundefjorden i helgen. Det var lite vind og det ble to 

race, og dermed ikke et godkjent NM. Dette var første gang Ola seilte ILCA 7. 
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7. oktober reiste Hanne Birkeland og Ola Ravnestad til Hvasser for å 
delta på seilsamling 
 i regi av Norges seilforbund. Det var glimrende vær- og vindforhold , med frisk vind og mange 

varmegrader.  

 

 

Mesterne Mester, Team ILCA 4 Jenter  
ble arrangert i Åsgårdstrand seilforening 14. og 15. oktober, og det ble to fine seildager for repr 

fra Soon seilforening. 

 

 



 20 

 

 

23. oktober ble det arrangert dugnad.  
 

I nydelig høstvær møtte mange jolleseilere og foreldre opp til dugnad. Det ble ryddet rundt huset, 

raket løv, ryddet seilloftet, ror-og kjølbod, optimistseil og rigger ble klargjort for våren, 

jollestativet er klart for vinter, lånte fevaer ble kjørt tilbake på plass i Moss, reparasjon av Feva, 

optimisttraller er på plassene sine... og mye mere!  
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Svømmetrening i Grevlingen startet opp 28. oktober.  

 

Hanne og Kim er trenere. Før vi startet opp svømmetrening har noen ivrige foresatte hatt 

livredingskurs. Det er alltid en livredder tilstede pluss trenere.  

Koselig og givende måte å holde gruppen sammen også om vinteren.  

Gruppen er delt opp i to, og det er ca 14 seilere som er med på svømmingen. Hanne og Kim er 

svømmetrenere 

 

  

 

Frostbite Høstsamling ble arrangert 6.-7-nov.  
og var nok en gang et vellykket gjennomført arrangement med 38 besøkende seilere, mange seiltimer 

på vannet i kjølig vær med varierende vindforhold.  

 

Trenere har vært Jenny Andresen (opti U12),Frode Jørstad (opti U15), Aslak Iveland (laser) og 

Hedevig Nilsson (Feva). 

Fra Soon deltok 13 seilere i alle klasser. Optimist: Anna, Sigrid, Marie og Kristian. Feva: Fredrikke, 

Phillip, Jonathan, Ask, Jakob og Eskild. Laser: Hanne, Victor og Ola. De fleste laserseilerne overnattet 

på Neptun.   

Vi har hatt mange flinke funksjonærer om bord i sikkerhetsbåter, på land og varmmatservering var 

populært i kulden. Med ca. 70 personer som skulle fores, var det en travel kjøkkengjeng. Tusen takk 

for innsatsen! 

Vi takker seilere, foresatte, trenere og funksjonærer for en vellykket helg i Son!  

Takk til Moss Seilforening for lån av ribber! Takk til OAS og laserklubben for tilskudd til kassen! 
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13.-14. november dro laserseilerne på treninssamling til Danmark: 
2 laserseilere, Ola og Victor, dro til Egå i Danmark for å delta på treningssamling. Flott arrangert og 

for det meste gode seilforhold. Det danske språk ble noe vrient å forstå for norsk ungdom.  
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Overnatting 20-21.nov og Pepperkakeseilas 21.nov. 
Barn og ungdommer født 2011 og eldre fikk til lov å overnatte.  

Yngre barn var med på arrangementet frem til kl.21.00 

Ungdomsgruppen Hanne, Ola, Kim Og Tilde hadde ansvar for opplegget. 

Nina var med som voksen om kvelden. 

Bjørn og Petter delte på å være nattevakt.  

 

Pepperkakeseilas ble arrangert søndagen.  

Arrangementet var svært vellykket.   
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Glade seilere fikk premier, og tradisjonen tro ble det servert risgrøt, pepperkaker, gløgg og saft.  

Etter Pepperkakeseilasen ble det avholdt dugnad. Ribber ble tatt opp, Fevaene pakket bort og jollene 

som skal være inne i vinter ble stablet på Jollerommet.  I tillegg ble det gjort kjempeinnsats på 

kjøkkenet og Neptun etter overnatting. 

  
 

Vi er aktive i jollegruppen. Til tross for Covid 19 har vi klart å holde oss aktive og vi har 

opprettholdt et godt tilbud til våre seilere.  

 

Barna og ungdom i klubben er flinke og glade seilere som synes det er helt topp å reise på regatta. Det 

er jo så mye mer enn å seile selve regattaen! Samhold med andre fra samme klubb er utrolig viktig og 

gøy! Derfor ønsker vi enda flere til å bli med å representere klubben vår. 

 

Det er en herlig gjeng med seilere og foresatte i gruppen. Alle har forskjellige mål og ønsker med 

sin seiling, men vi håper alle har det gøy og synes det er givende å seile hos oss!  

 

Vi håper på et bra 2022. Vi har mange planer og håp om det i hvert fall.  

 

Vi ønsker alle velkommen igjen til Frostbitesamling vinteredition den 26.-27. mars.  

 

Vi har planlagt en vintersamling helgen før for å få kommet i gang og sjekket at alt av utstyr er i 

orden.  
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Hilsen Jollegruppen  

 

 

 

 

LadiesSailing 

 
Fra oppstart våren 2020 har det vært en stor pågang av nye dameseilere i Son. Det er etablert 
en egen, privat, gruppe på Facebook (Soon Seilforening LadiesSailing) med 76 medlemmer.  

 
Gruppens leder, Lene Ravnevand, har etablert et 
trenerteam til å bistå i opplæringen av gruppens 
medlemmer. Ledergruppen består av Vivi Sæverås, 
Silja Coelho, Hanne Devle, Anne Grethe Andersen 
og Julie Moe, inkludert Knut Gudmund Carlsen og 
Torgeir Moringen som hovedtrenere.  
 
Gruppes aktiviteter består i ukentlige 
tirsdagstreninger i sesongen (april-oktober). På 
disse treningene varierer oppmøtetallene fra ca. 
10-20 personer.  
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Deltakerne har stor variasjon i tidligere båt /seilerfaringer. Noen er nybegynnere i båt, noen 
har båterfaring men ikke i seilbåt og seilbåterfaring, mens andre igjen er «litt rustne» 
turseilere og noen er skarpskodde regatta- og turseilere.  
 
De ulike kompetansenivåene prøver man å ta hensyn til ved å dele inn seilerne ut fra hva som 
er hensiktsmessig for fokusområdet på den aktuelle treningsdagen.  
 
Til båtressurser har det de siste 2 årene blitt benyttet 2 sonarer, èn J/70, èn Smiling samt et 
par private båter.  
 
Valg av båter til trening avhenger av tilgjengelige ressurser, deltakernes kompetanse på den 
aktuelle treningen samt værforholdene. Det er deltakerne selv som rigger båtene før hver 
trening og dette er et ledd i opplæringen.  
 
Medlemsavgiften har hittil vært på 1500 kr per sesong/halvår (egen studentpris på 1 000 kr). 
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Utenom hovedsesong ble det høsten 2021 arrangert 4 høsttreninger på lørdager samt èn 
«nattseiling». Det har vært innkalt til dugnad blant medlemmene for å gjøre sonarene klare til 
vårutsett samt vinteropplag. Et annet tilbud til medlemmene utenom sesong har vært 
teorikvelder med ulike temaer. Noen få teorikvelder har vært avholdt med fysisk deltakelse, 

men ellers har vært på Teams grunnet covid-19. Temaene har inkludert seilteori, sikkerhet og 
sjøveisregler, knuter, navigasjon osv. 
Flere av dameseilerne har også vist interesse for å delta på regatta og har meldt sin interesse 
som mannskap på onsdagsregattaene i seilforeningen. Å skape seilglede- og interesse hos nye 
medlemmer er et stort fokusområde for gruppen og dette vil det bli jobbet videre med i de 
påfølgende sesongene.  
 
Takk for en fin 2021.sesong! 
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Kjølbåtgruppa         

  
 
 
Styret 

• Truls Schøyen   Styremedlem 

• Ole-Petter Laksholm  Styremedlem, vara 

• Mads Francke   Ansvarlig for onsdagsregatta 
 
 
2021 var et år med mye aktivitet i kjølbåtgruppa. Vi har fått med oss ungdommen som både 
er med som mannskap og seiler med egen båt. Det skjer mye sosialt rundt brygga og vi håper 
at dette vil ta seg ytterligere opp når vi får plass til flere båter. Mye av aktiviteten kretser 
rundt onsdagsregattaene og vi forsøker å legge til rette for at det skal være enkelt å komme i 
gang med regattaseiling hos oss. Forhåpentligvis vil dette føre til at vi får enda flere båter på 
startlinja i sesongene fremover.  
 
Litt om aktiviteten: 
 
NM 11M i Son 4-5 September 2021 
SSF arrangerte NM for 11M i 2021. Det deltok 15 norske båter og 1 svensk. Klubben fikk mye 
skryt for arrangementet og seilerne kommer gjerne tilbake til Son. Fra SSF deltok Aage 
Andersen med mannskap og de dro i land en respektabel 10. plass.   
 
Hollænderseilasen 
Det ble lagt ned en betydelig dugnadsinnsats for å arrangere Hollænderseilasen 2021. 
Klubben fikk mye skryt fra medarrangører, Vestby kommune og ikke minst fra deltakerne. 
Primus motor for prosjektet har vært Christian Birkeland 
 
Klubbmesterskap 
Vi forsøkte med en ny variant med kombinert klubbtur/ klubbmesterskap i juni. Dessverre var 
det for få påmeldte til å gjennomføre arrangementet.  Vi vil vurdere nye formater for 
klubbmesterskapet i 2022. 
 
Klubbtur 
Vi fikk gjennomført en klubbtur til Oscarsborg i oktober med godt oppmøte. På lørdagen var 
det stor middag på festningen. Det ble et svært vellykket arrangement som satt et fint 
punktum for en bra sesong. 
 
 
Onsdagsregatta 
Nytt for året var at start ble flyttet noen hundre meter syd for brygga. Dette fungerte bra i 
forhold til annen båttrafikk og ga litt mer plass på startlinjen. Vi fortsatte med inndelingen i to 
klasser, basert på båttype og rating og beholdt ordningen med tidtaker på land. 
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Det ble avhold 8 regattaer på våren pluss 1 treningsregatta. 5 resultater var tellende. 
 
KLASSE 1       
        
Båt Skipper Båttype Plass 

MadFox Mads Francke Express 1 

Spurven Jan A W Jensen Express 2 
Lykke Christian Hallan Knarr 3 

Knurr Knut Chr Hallan Knarr 4 

Sonar Damelaget Sonar 5 

J/70   J/70 6 

Solgang II Trygve Bergsland 9 mtr 7 
Octava Stig Carlsen Trebåt 8 

Era Knut Chr Hallan IOD 8 
 
 
KLASSE 2       
        
Båt Skipper Båttype Plass 
Katla Ketil Kohmann Dehler 29 1 

Vibe II Bjørn Clason Dehler 33 2 

Tiriltutt Truls Schøyen Jeanneu 349 3 

Lurek Anders Rekaa First 31.7 4 

Snaxy Rolv Møll Nilsen X-40 5 
Miraculix Odd Jarle Skjelhaugen Oceanis 323 6 

Fast Raven Torgeir Moringen Sun Fast 35 7 

Ping Jan Fredrik Håvie Hanse 400 8 

Vaiana Roman Koaglin Sun Od 49 9 

Norlin37   Norlin37 10 

Vill, vakker og våt Aage Andersen 11 Meter 11 

Vela   Elan 37 12 
Breeze Marita Dreyer Bavaria 44 13 

Pingu Roger Finstad Sun Fast 35 14 

Kapas   Bavaria 36 15 
 
På høsten ble det også avholdt 8 regattaer og 1 treningsregatta. 
 
KLASSE 1       
        
Båt Skipper Båttype Plass 

Solgang II Trygve Bergsland 9 mtr 1 
Spurven Jan A W Jensen Express 2 

Lykke Christian Hallan Knarr 3 

Sonar Damelaget Sonar 4 
Octava Stig Carlsen Trebåt 5 

MadFox Mads Francke Express 6 
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Knurr Knut Chr Hallan Knarr 7 

J/70   J/70 8 
Granada   Granada 31 9 

Era Knut Chr Hallan IOD 10 
 
 
KLASSE 2       
        
Båt Skipper Båttype Plass 

Snaxy Rolv Møll Nilsen X-40 1 

Tiriltutt Truls Schøyen Jeanneu 349 2 

Lurek Anders Rekaa First 31.7 3 
Ping Jan Fredrik Håvie Hanse 400 4 

Vibe II Bjørn Clason Dehler 33 5 
Fast Raven Torgeir Moringen Sun Fast 35 6 

Katla Ketil Kohmann Dehler 29 7 
Miraculix Odd Jarle Skjelhaugen Oceanis 323 8 

Vaiana Roman Koaglin Sun Od 49 9 

Vill, vakker og våt Aage Andersen 11 Meter 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultater sammenlagt vår/høst 2021: 
 
KLASSE 1       
        
Båt Skipper Type Plass 
Spurven Jan A W Jensen Express 1 

Lykke Christian Hallan Knarr 2 

MadFox Mads Francke Express 3 

Solgang II Trygve Bergsland 9 mtr 4 

Sonar Damelaget Sonar 5 
Knurr Knut Chr Hallan Knarr 6 
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Octava Stig Carlsen Trebåt 7 

J/70   J/70 8 
Era Knut Chr Hallan IOD 9 

Granada   Granada 31 10 
 
 
KLASSE 2       
        
Båt Skipper Type Plass 

Tiriltutt Truls Schøyen Jeanneu 349 1 

Snaxy Rolv Møll Nilsen X-40 2 

Vibe II Bjørn Clason Dehler 33 3 
Lurek Anders Rekaa First 31.7 4 

Katla Ketil Kohmann Dehler 29 5 
Ping Jan Fredrik Håvie Hanse 400 6 

Fast Raven Torgeir Moringen Sun Fast 35 7 
Miraculix Odd Jarle Skjelhaugen Oceanis 323 8 

Vaiana Roman Koaglin Sun Od 49 9 

Vill, vakker og våt Aage Andersen 11 Meter 10 
 
 
 
 
Resultater fra de store regattaene i Oslofjorden 
 
 

FÆRDERSEILASEN 2021       

        
Klasse Plassering Skipper Båttype 

        

NOR-R DH5 9 Johan Andersen CB365 
        

NOR-R1 5 Truls Schøyen SO349 

 
 
Ungdommer fra Soon deltok i Færderseilasen med smilingen Papagena. Dessverre ble det 
mastehavari. Tøffe ungdommer holdt hodet kaldt og fikk organisert hjelp med å få båten til 
land.  
Mannskapet var Kim Krogsæter, Øyvind Solbakken og skipper Hanne Birkeland. Før start fikk 
de egen sak i Seilmagasinet om den 15 år gamle skipperen.  
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HOLLÆNDERSEILASEN 
2021       

        
Klasse Plassering Skipper Båttype 

        
NOR-R DH2 8 Ole-Petter Laksholm Sun Fast 3300 

        

NOR-R R2 4 Aage Andersen 11 Meter 
  16 Truls Schøyen SO349 

  19 Bjørn Clason Dehler 33 

        

NOR-R R4 7 Torgeir Moringen Sun Fast 35 
        

NOR-R R5 17 Rolf Møll Nilsen X-40 

        
NOR-R u/spi 7 Ketil Kohman Dehler 29 

        

Express 3 Mads Franke Albin Express 

 
 
 
I tillegg har det deltatt Soon-båter i små og store regattaer lokalt, nasjonalt og i utlandet med 
gode resultater. Det er økt fokus på regattaseilingen og mange bruker mye tid (og penger) på 
trening og konkurranse. Som et resultat av dette, heves nivået på våre onsdagsregattaer og vi 
blir alle bedre seiler. 
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Brygge 
Bryggegruppen har ansvar for driften av selforeningens bryggeanlegg. 

Bryggegruppen har i 2021 hatt følgende medlemmer: 

Torgeir Moringen (Styremedlem), Rolv Møll Nilsen, Jan Fredrik Håvie, Roman Kogalin og Per 

Kristian Andersen. 

 

Drift av gjestehavn 

2021 har vert et meget bra år for gjestehavns driften, med rekordstor omsetning på rett over 

300 000,- Den rekordstore omsetningen hadde ikke vært den samme uten de faste 

leietakerne på brygga. Nytt av året er at bryggens faste leietakere har hatt rollen som 

“Havnekaptein” en uke hver. Dette har sikret både inntjening og ro og orden på brygga i 

høysesongen. 

 

Dugnader  

Det har i tillegg til de individuelle dugnadene som ‘Havnekaptein’ vært hold to dugnader, der  

det blant annet ble montert to nye utriggere. 

 

Faste båtplasser 

Vi har i år leid ut 18 brygge plasser til foreningens medlemmer i tillegg til de plassene som 

foreningen disponerer til egne kjølbåter og ribber. 

 

Vinterleie 

Det har i år som i fjor vært et knippe med båter som har hatt vinterhavn på brygga, det er 

plass til flere som vil prøve båtlivet på vinteren. Det ble plassert ut ispropeller for å holde 

havna isfri langvarige kuldeperioder, en propell holder flere båtplasser fri for is. 

 

Forlengelse av bølgebryter 

Det ble våren 2021 søkt om byggetillatelse for en utvidelse av GB1 med 30 meter. Denne 

søknaden ble innvilget. Finansiering kom på plass og kontrakt inngått med en leverandør. Da 

det viste seg av underleverandør allikevel ikke kunne levere til avtalt tid, ble kontrakten sagt 

opp og kontrakt med ny leverandør inngått. Viik Ørsta skal montere ny bølgebryter i uke 14 

2022. I den forbindelse skal det også monteres ny sklisikker landgang. Etter utvidelsen blir det 

6 nye byggeplasser med bredder fra 4,5 til 5,5 meter. 
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SEILUT 2021 

Det har vært rapportert 225 havnebesøk i SeilUt 2021 sesongen, fordelt på 136 havner med 

17 båter. Havnen med flest besøk ble igjen Oscarsborg Gjestehavn. Hvor seilforeningen hadde 

en fellestur i oktober, med middag i Offisersmessen Restaurant. Flora ble beste båt i år med 

30 forskjellige havner. 

 

Flora  30.1 

FastRaven 22.1 

Calma  21 

Hunters Baby 20.3 

SnaXy  20 

Ping  18.2 

Vaiana  15.3 

SannaLivet 15 

Skilpadden 14.2 

Tirliltutt 11.1 

Mismus 6.1 

Granaten 6.1 

Granada31 6 

LuRek  5.3 

Moyenne 4 

Papagena 2 

MadFox 1 
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Materiell 
 
Materiellgruppen har i 2021 bestått av Bjørn Ravnestad (leder), Are Nodland, Jon Solsand, Jan 
Rønning, Christian Birkeland, og Arne G Berntsen. I tillegg har mange flinke og hjelpsomme 
jolleforeldre og trenere hjulpet til gjennom året.     

 
På treningssamlinger må utstyret være i orden, dette gjelder også trenerbåten.   
Hovedfokus for materiellgruppen er å sørge for at det ved trening og arrangement er tilgang 
til egnet materiell som fungerer for utøvere, trenere og annet støttemannskap. 
Hovedkategoriene av materiell det arbeides med er:  

• Seilbåter og joller – Optimister, RS Feva, andre seilbåter  
• Utenbordsmotorer  
• Båter – RIBer og arbeidsbåter  
• Kjøretøy – Båthengere og varehengere  
• Annet utstyr – Eks VHF-radioer, regattabøyer, etc.  

2021 har (som 2020) vært et spesielt år på grunn av situasjonen med korona, men 
foreningens materiell har vært i hyppig bruk.    
Materiellgruppen deltar ved dugnader i forbindelse med oppstart og avslutning av sesongen, 
og vil takke alle som har bidratt til drift og vedlikehold av foreningens materiell i året som har 
gått.   
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«Børre» er det nye tilskuddet til foreningens båtpark, og er en solid arbeidsbåt av merke Øien.    
Overordnet status er at det i hovedsak ikke er etterslep på vedlikehold av Seilforeningens 
materiell innen de viktigste utstyrskategoriene. Det er fortsatt en del utestående vedlikehold 
av seilbåter og joller, men dette har bedret seg i 2021, og vil arbeides videre med i 2022.   
Det er i 2021 gjennomført flere runder med rydding som har resultert i at man har kvittet seg 
med utrangert utstyr. Dette gir bedre oversikt og forenkler arbeid med å holde orden på 
materiellet vi har.   
De viktigste utstyrskategoriene er kommentert i tabellen under:  
 

Utstyrskategori  
  

Kommentar  

Seilbåter og joller  Foreningen forvalter ved utgangen av 2021 tre seilbåter (Smiling og 2 
Sonar), fem RS Feva og seksten Optimister.   
  
Optimistene er i variabel tilstand, og i 2021 ble de fire dårligste 
Optimistene solgt. Det har vært utført en del vedlikehold i 2021, og dette 
er et videre satsningsområde i 2022.  
 
Det ble også utført en del vedlikehold av RS Feva båtene i 2021, slik at 
samtlige fem båter er operative ved utgangen av året, men to av båtene 
er begynt å bli skrøpelige i plasten. Foreningen vil vurdere innlån av RS 
Feva dersom det blir høy aktivitet i denne klassen.      
  
Alle rigger på optimistene er nå skiftet ut, og på dugnaden 2021 ble det 
omsider påsatt seilnummer på alle nye seil. 
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Målet er å ha seksten optimistjoller, hvorav fem skal være godt egnet til 
regatta, og at øvrige er i generell god stand og kan brukes til regatta  
 
Smilingen «Papagena» ble kassert etter masthavari under Færdern 2021, 
men heldigvis har Seilforeningen fått en ny Smiling i gave fra Anton 
Haglerød. Det er påbegynt arbeid i 2021 med å klargjøre båten, og dette 
vil fortsette i 2022.  
    
Ladies Sailing har vært pådrivere for å anskaffe ytterligere en Sonar, noe 
som gjør at vi har to typelike båter som kan benyttes til å konkurrere 
under trening.  

Utenbordsmotorer Seilforeningen forvalter fire større utenbordsmotorer ved utgangen av 
2021.   
  
Alle utenbordsmotorer har fått service hos Keys Marine i 2021.   
 
Seilforeningen eier også to mindre utenbordsmotorer som bl.a benyttes 
på seilbåten (Smiling).  
  
Det er planlagt og budsjettert med innkjøp av en brukt 60 HP 
utenbordsmotor til Barbara 2 i 2022.  
 
Det vil søkes om ekstern støtte til midler for innkjøp av nye RIBer med 
motor, og om man får tilslag på dette vil det investeres i nye RIBer.   
 

 

Følgebåter  Seilforeningen forvalter ved utgangen av 2021 fire RIBer og en arbeidsbåt.    
  
Det har vært utført løpende vedlikehold av disse gjennom året, f.eks. 
reparasjon av lanterner, bytte av batteri m.m.   
  
I 2021 ble for første gang alle følgebåter bunnsmurt, noe som letter 
rengjøring og vedlikehold.   
  

• En arbeidsbåt, «Børre», ble anskaffet i 2021, og dette har vært et 
nyttig og verdifullt tilskudd til båtparken.   

 
To av foreningens RIBer er svært velbrukt, VSR og Suzumar, og bør etter 
hvert erstattes. Situasjonen er også sårbar dersom en eller av RIBene 
kommer ut av drift. 
 
Det er økende aktivitet i klubben, eksempelvis innen Ladies Sailing, og 
dette medfører også økt behov for materiell.    
 
Det er derfor behov for å kjøpe inn en stor og en mindre RIB, og i 2022 vil 
det arbeides med å søke eksterne kilder om middel til innkjøp.  Evt innkjøp 
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i 2022 forutsetter at ekstern finansering kommer på plass.   
   

Kjøretøy  Seilforeningen forvalter ved utgangen av 2021 seks tilhengere:   

• To benyttes til frakt av seiljoller, eksempelvis i forbindelse med 
deltagelse regatta, og fungerer også som varehengere ved behov.    

• Fire er ordinære båthengere for frakt av RIBer.   
  
Det er i 2022 avhendet to opplagshengere for Sonar.  
 
Av de fire båthengerne foreningen eier er det nå to som er egnet til lengre 
veitransport, og to (uten bremser) som kan brukes til opplag og kjøring 
over kortere avstander.   
  
Det er i 2022 ikke planlagt innkjøp på området utover ordinært løpende 
vedlikehold.   
  

Utstyr, annet  Seilforeningen eier og forvalter diverse utstyr som det bør føres kontroll 
med. Dette er blant annet VHF-radioer.  
 
Det er i 2022 planlagt å registrere antall og type VHF-radioer eid av 
Seilforeningen.   
  
Det ble laget fem flaggbøyer i 2021, og disse ble testet ut under NM i 11-
meter med stor suksess.   
  
Det er utover dette ikke planlagt tiltak på dette området utover ordinært 
løpende vedlikehold i 2021.  
 

    
Materiellgruppen har i 2021 fortsatt arbeidet med å ta i bruk et vedlikeholdssystem for å få 
bedre oversikt over utstyr og eiendeler som forvaltes. Det vil arbeides videre med dette i 
2022.   
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