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1. Styrets årsberetning for 2022. 
Styret har i år hatt følgende sammensetning: 

Leder         Anders Rekaa 

Nestleder        Hege Reiling Delnes 

Styremedlem – kontaktperson eksterne samarbeidspartnere  Christian Birkeland 

Styremedlem – jolleaktivitet      Fia Sommernes/Jan Rønning 

Styremedlem – kjølbåt       Truls Schøyen 

Styremedlem – bygningsmasse      Erik R. Wiik Lehmann 

Styremedlem – materiell      Are Nordland 

Styremedlem – ladiessailing      Hanne Devle 

Styremedlem – brygge       Torgeir Moringen 

Barne-og ungdomsrepresentant     Hanne Birkeland 

Vara materiell        Bjørn Ravnestad 

Vara kjølbåt        Ole Petter Laksholm 

Vara jollegruppen       Jan Th. Rønning 

Vara bygningsmasse       Bente Marthinsen Schøyen 

Vara ladiessailing       Vivi Sæverås 

Vara brygge        Rolv Møll Nilsen  

Vara barne-og ungdomsrepresentant     Anna Sommernes 
       

Medlemsoversikt: 

År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Medl. 
totalt 

431 400 397 389 346 347 344 368 400 390 

Fam. 
medl. 

352 323 323 318 284 281 277 298 116 / 
314 

299 

Sen. 
Medl. 

41 43 40 40 39 36 41 37 60 68 

Jun. 
Medl. 

8 13 13 14 12 14 13 23 23 20 

Støtte. 
mdl 

28 19 16 15 9 9 10 9 0 0 

Æres. 
medl 

2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 
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Kirsti Pettersen har vært i styret til Norges Seilforbund i 2022. Christian Birkland har vært 
styremedlem i Oslo og Akershus Seilkrets. 

Årsmøtet ble holdt torsdag 17.03.22.  

Styret har hatt 12 møter og behandlet 120 saker. Styremøtene har vært digitale, delvis digitale og 
med samling på Neptun. Erfaringen med digitale møter har medført at enkelte styremedlemmer 
deltar digitalt mens resten av styret er tilstede på Neptun. Dette fungerer fint og gjør at vi har alle 
tilstede på de fleste møtene.  

2022 ble året da vi kunne vende tilbake til tilnærmet normal drift. Men det er stadig endringer i og 
rundt det vi gjør. Dette året ble Gøy på vannet transformert til Peiling på seiling. Omfanget ble 
redusert til to uker. 

Søknaden om tippemidler til rehabilitering og ombygging av garderobene er sluttført og ble ved siste 
årsskifte oversendt Vestby kommune ved kulturetaten.  

J70 samarbeidet mellom Soon SF og Moss SF ble først vedtatt oppløst. Men en slik oppløsning viste 
seg å ha en rekke ulemper av formell og økonomisk art. Dermed oppsto det en ny J70-forening, med 
eget styre hvor medlemmer fra Soon SF deltar i styringen av den videre J70-seilingen i Son og Moss.  

Styret har arbeidet mye med en plan for sportssatsing innen seiling og har utarbeidet en plan for 
dette.  

Året 2022 ble det siste året hvor Hollenderseilasen arrangeres i og fra Son. Ved årsskiftet 2022 / 23 
vedtok NHK og flytte arrangementet til Holmestrand. Vi ønsker dem lykke til.  

Soon SF har måttet ta farvel med Trine Wiik Lehmann som foreningens sekretær. Hun har loset oss 
gjennom krevende tider med pandemi og bidratt sterkt til å holde orden på vår daglige drift og 
hjulpet oss med å systematisere arbeidet i og rundt styrets ansvarsområder.  

Det eneste plasteret på såret ved at Trine sluttet er at vi kunne tilstette Fia Sommernes som vår nye 
sekretær. Hun måtte dermed tre ut av styret som representant for jolle og overlate den oppgaven til 
Jan Rønning. 
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2.Felles arrangement 
Nå følger rapport fra de forskjellige gruppene. Noen aktiviteter blir nevnt i hver gruppe, men som 
også er noe vi har gjort sammen på tvers av gruppene. 

Noe av det er for eksempel dugnader. 

Vi hadde felles dugnad i mars og i oktober.  
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25.august hadde vi flere ukrainske ungdommer på besøk gjennom organisasjonen Vindskift. De var 
ute på vannet sammen med flere ivrige seilere fra Kjølbåt og Jolle.  

Det ble i oktober også arrangert Sauholmen rundt. Det ble et vellykket arrangement med deltakere 
både fra kjølbåt og jolle. Det ble dessverre litt sent i sesongen, men vi håper å få det til igjen 2023.  

 

3.Klubbhus/Neptun  
Det har i 2022 vært stor aktivitet på huset, bruken fra egne grupper har økt i forhold til de siste 
årene. 
Det har vært mye utleie av lokalene til privatpersoner, lag og foreninger. 
Den største nyheten på bygget i 2022 er at vi på tampen av høsten fikk montert hjertestarteren vi 
fikk tildelt av Ida Eide´s minnefond. 
Denne er montert ute på veggen på forsiden av bygget slik at den er tilgjengelig for alle om uhellet 
skulle skje. 
I forkant av at vi fikk hjertestarteren ble det holdt kurs i bruk av hjertestarter og HLR på Neptun, flere 
representanter fra de forskjellige gruppene var med på denne nyttige gjennomgangen. 
 
Det har ellers vært generelt løpende vedlikehold, det er planlagt større utbedringer med feks, 
vinduer og maling i 2023.  
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4.Jolle 
 
Jolle er en aktiv gruppe og derfor blir det også en lang årsberetning. Og mange bilder.. J 

 
 

Jollegruppen har mange aktive seilere og ditto foresatte! Tusen takk til alle som har hjulpet til på én 
eller flere måter i løpet av sesongen! Her følger litt av det vi har holdt på med i 2022: 

Ressursgruppen: 
Jolleleder Vara: Jan Th. Rønning 
Sportslig ansvarlig: Christian Birkeland 
Treneransvarlig Nina Birkeland 
Klassekaptein Optimist Hege R. Dellnes 
Klassekaptein RS Feva Monika Nore 
Klassekaptein Laser Nina Birkeland 
Sikkerhet Jan Rønning 
  Arne Berntsen 
Materiell: Are Nodland 
Optimist Jon Solsand 
Feva Are 
Laser   
Rib Bjørn Ravnestad 
Kontor/administrativ hjelper Fia Sommernes 

 

Trenere: 
Optimist: Hanne Birkeland, Sofie Juriks, Ola H. Ravnestad og Anna Sommernes 

Feva: Ida Olstrøm, Kim Krogsæter 

Laser : Arne Berntsen, Henrik Kaastad Ørjavik, Mathias Mollatt 
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Treningsdager: Mandag, onsdag, torsdag – Son, Tirsdag og torsdag- Moss 

I høst har vi også hatt styrketrening med Sofie Juriks på mandager på Grevlingen. Svømming ble det 
dessverre ikke pga for få deltakere. 

Vi arrangerte Frostbite treningssamling i flott vårvær 26.-27.mars.  
Det var totalt 33 deltakere. 

 
 
Optimist U12: 6 stk, Optimist U15: 16 stk, RS Feva: 6 stkILCA introduksjon: 3 stk og IlCA 4: 2 stk(kun 
hjemmeseilere) 
 
Det kom seilere mest fra kretsen, men også helt fra Ålesund og også en seiler fra Gøteborg. 
Trenere:  
Optimist U12: Einar Aarnæs  
Optimist U15: Frode Jørstad  
ILCA introduksjon: Arne Berntsen  
RS FEVA: Tomas Mathisen 
Henrik Kaastad Ørjavik trente noen av våre hjemmeseilerne i ILCA 4. 
Det ble en hyggelig helg med solskinn, vår, litt lite vind, gode trenere, positive og flinke seilere, 
dyktige funksjonærer og blide foresatte. 
 
 
KLUBBMESTERSKAP: 
Totalt 17 seilere var med på klubbmesterskapet som ble arrangert 29.september. Det ble tre seilaser. 
Siste seilasen brukte seilerne hodelykt fordi det ble litt mørkt.. 
 
KLUBBMESTERE 2022: 
OPTIMIST U12: Alma Rygge 
OPTIMIST U15: Sigrid R.Dellnes 
RS FEVA: Ask Nodland og Jonathan N. Sørum 
ILCA 4: Anna Sommernes 
ILCA 6: Hanne Birkeland 
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KLUBBMESTERE 2022 JOLLEGRUPPEN SOON 

PEILING PÅ SEILING: 

Vi forandret en del på vår Sommerseilskole 2022. Gøy på vannet ble Peiling på seiling.  

Det ble to ukers sommerseilskole med færre deltakere. Kvantitet ble i stedet kvalitet. Flinke trenere 
gjennomførte sammen med en del frivillig jobb fra jolleforeldre to flotte uker med seilskole. 

 

 
Nå kommer litt rapport fra klassekapteiner i Optimist, Ilca og Feva 
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4.1 Optimist 
Optimistgruppa besto våren 22 av en rekruttgruppe (de som var nybegynnere høsten 2021) på seks 
seilere og en viderekommende/regattagruppe på tre seilere. Sesongen startet tradisjonen tro med 
treningssamlingen Frostbite på hjemmebane, her deltok de tre mest erfarne optimistseilerne i U15. 
Frode Jørstad var trener, og seilerne fikk en god start på sesongen.  

Videre deltok Sigrid og Marie på NC i Moss 30.4 – 1.5. Her hadde de med seg Arne Berntsen som 
stødig trener! De fikk to fine dager på vannet i litt rolige vindforhold.  

 

 

 

 

Til venstre: Snart klart til start 

Over: Oppsamling før kryssing av ferieleie. Det er godt å ha mulighet til slep ut til banen når det er 
vindstille.  

Det var jentenes andre NC og de blir stadig bedre og tryggere på å seile i store felt. Sigrid kvalifiserte 
seg gjennom denne regattaen til Nordisk mesterskap i Optimistjolle, og Marie var ikke langt unna hun 
heller. Dessverre hadde ikke Sigrid anledning til å delta i Nordisk, men stas å bli kvalifisert. Ut over 
våren var det fint å kunne ha vanlige treninger igjen, uten å ta hensyn til smittefare. Det var også 
duket for den tradisjonsrike pinseleiren på Fjærholmen. Av optimistene var det kun to seilere som 
deltok. En i gruppa for de eldste og en i nybegynnergruppa. Begge koste seg med seiling, bading og 

sosialt samvær.  

Rekruttseilerne ble tryggere og tryggere på vannet, og hadde mange fine kvelder på sjøen i Sonskilen.  
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Høsten 2022 besto optimistgruppen av fire seilere på viderekommende/regatta gruppen og seks 
seilere på nybegynnergruppen. En del av seilerne fra våren falt fra på grunn av bytte av treningsdag. 
Fram mot høstferien fikk vi mange fine kvelder på vannet.  

Dessverre passet det ikke i år for noen av optimistene på høsten å få med seg noen regattaer 
«utenbys», men vi fikk gjennomført et klubbmesterskap hvor tre av optimistene deltok på vannet. En 
i U15 og to i U10. I tillegg var to seilere med ut i følgebåt som heiagjeng. Til tross for at det ikke var så 
mange deltakere ble det en fin kveld med magisk lys, lite vind, og en fin erfaring for våre to seilere i 
U10.  

Flere av foreldrene gjennomførte sikkerhetskurs med Arne, og fikk erfaring med å snu kullseilt 
optimistjolle fra følgebåt.  

 
4.2 Laser – ILCA-gruppen 
ILCA gruppen har fortsatt samarbeid med Soon, Moss og Drøbak igjennom hele 2022. Vi har hatt 
Arne Berntsen, Henrik Kaastad og Mathias Mollatt som trenere og treningen har vært i Soon og 
Moss. Vi har seilere i ILCA 4 og ILCA 6, gruppen strekker seg fra nybegynnere til VM-deltagere. 

Vi har seilt helger når kveldene blir for mørke til hverdagstreninger. Fra påske til høstferien trener vi 
minst to ganger i uken i tillegg til å reise på treningssamlinger rundt i Norge og utlandet og deltar på 
regattaer i Norge og utlandet.  

ILCA-gjengen er en veldig aktiv gruppe seilere som hjelper hverandre både med det praktisk og 
tekniske med seiling.Foreldregruppen har godt samarbeid og vi har det også fint på turer sammen. 

 

Seilerne: 

• Anna Sommernes har hatt sitt første år med Ilca i 2022. Hun er 13 år og følte seg veldig ferdig 
med optimisten. Hun har trent i Son/Moss hele året og har vært med på en NC og startet i 
NM. Hun har vært med på flere treningssamlinger i Norge og i Danmark. 

• Aslaug Hetle Ravnestad har deltatt på treninger i Son og treningssamlinger.  
• Victor Solstad har trent hele året i Soon og Moss, deltatt på NC og treningssamlinger i Norge 

og utlandet 
• Ola Hetle Ravnestad har deltatt på treningssamlinger i Norge og utlandet. 
• Hanne Birkeland har trent i Soon og Moss, deltatt på treningssamlinger i Norge og utlandet, 

på NC og Youth VM i Portugal. 
• Sofie Juriks har trent i Soon og Moss, deltatt på treningssamlinger i Norge og NC. Sofie seiler 

for Moss, men er medlem i Soon SF. 
• Kalle Nyquist har trent i Son hele året og deltok på treningssamling i Tønsberg 

 

Et resyme og resultater i 2022 følger under. 

26-27. mars Frostbite i Son 

Introduksjonskurs ILCA 4 for Anna Sommernes, Aslaug Hetle Ravnestad og Kalle Nyquist 

NSF Vårsamling i Moss april 

Her stilte vi med Hanne, Anna, Sofie og Victor 
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Fra vårsamling i Moss. Hanne i blått. 

Garda (Italia) i påsken 2022 

Opplegget i Garda besto først av en treningsleir i regi av Norges Seilforbund, der de stilte med et 
topplag av internasjonale trenere – der de fleste hadde seilt laser i OL og flere hadde OL medaljer på 
CVen sin. Den ene dagen stilte brasilianske Robert Scheidt som gjestetrener, han har ikke mindre enn 
fem OL-medaljer i seiling, hvorav to gull og en sølv i laser. 
 
Selve regattaen besto av fire dager med seiling. Det var ca 400 laserseilere fra 28. land til sammen i 
ILCA 4 og 6 – og nesten alle verdensdeler var representert (i alle fall Asia, Europa og Nord-Amerika). 
 
I regattaen lå Hanne på 10. plass før finalen. Dessverre ble det for mye vind for henne finaledagen, 
og hun endte til slutt på 23. plass blant 150 ILCA 4-seilere fra hele verden og nr. 7 blant jentene 
under 18 år. Med en serie der halvparten av de 10 seilasene endte på topp 10, og med to 4. plasser 
som beste enkeltresultater – så må vi si at dette var et veldig bra resultat for Hannes første 
laserregatta i utlandet.  
 
Ola var også med i Garda og seilte ILCA 6. Dette var også hans utenlandsdebut i laser – og han seilte 
mot langt mer erfarne seilere i et stort ILCA 6 felt. Dermed ble dette først og fremst trening for Ola, 
og han fikk mye god erfaring fra store felt. 
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En av hengerne fra Norge på vei til Gardasjøen i Italia 

 

 

Ola og Hanne deltok på påskesamling og regatta på Gardasjøen i Italia 
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NC 1 – Moss, mai 

 

Mange fra Soon var med på NC i Moss. ILCA seilerne Hanne, Anna, Sofie og Victor (ikke på bilde), her 
sammen med Optimist og RS Feva gjengen fra Soon. 

 

Hanne, Victor, Anna og Sofie seilte Ilca 4. Det var to seilaser lørdag og en søndag. Hanne fikk en 
velfortjent 2.plass. Victor seilte sin første NC og Anna debuterte i ny båtklasse. Alle kjempet godt til 
tross for lite vind. Dette er en veldig fin gruppe med flinke seilere. 

NC 2 – Stavanger, mai 

I mai var det NC 2 i Stavanger for både ILCA (Laser) og Optimist. Hanne seilte for Soon og 
treningsvenninne Sofie for Moss. Sofie trener fast i Soon. Lørdagen var det godt med vind og kaldt. 
For kaldt ifølge jentene. Det var ikke Hannes beste dag, men hun fikk likevel en 6. og 4. plass.  
Sammenlagt ble dette en 6. plass. Sofie lå litt lenger bak, men plukket båter jevnt på kryssene.  
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NC 3 - Ran, mai 

 

Fra gjengen vår stilte Sofie. Som dere ser på bildet, var det mye vind. Dessverre har ingen bilder av 
Sofie fra denne helgen. Resultatene var bra tross sterk vind, og hun kom på plass 10. sammenlagt. 

 

Pinsesamling Tønsberg, treningssamling i juni 
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Flott og stor gjeng fra Soon. I ILCA var Victor, Hanne og Anna med. 

Youth VM ILCA 4 august i Portugal 

Hanne var blant de fem seilere fra Norge som reiste til ungdoms-VM i Villamora, Portugal. Mer enn 
400 Ilca4-seilere fra hele verden stilte til start.  

Etter noen innledende race med mye vind og bølger der de norske seilene slet med kryss mot 
rutinerte Ilca6-seilere som for anledningen hadde «nedgradert» til Ilca4, så gikk det bare bedre og 
bedre hver dag med gode bra enkeltpasseringer som visste frem potensialet i det norske laget.  
Trener Bjørn Forslund uttalte: «Jeg er helt sikker på at alle fem har utviklet seg mye etter en kjempe 
treningssamling i Soon før avgang, samt seks dager på vannet i Portugal med bra progresjon hver 
dag. Dette lover godt for fremtidige resultater.» 
 
Hanne klarte sitt mål, som var å komme til gullfinalen 
På vannet var det kaldt, på land var det varmt som en badstue. Som dere ser på bildene, var seilerne 
godt kledd til tross for varmt sommervær. 
 
Mesterskapet ble en fantastisk opplevelse for seilerne og «sponsor / støttespillerne» 
 

 
400 lasertraller, ble et vanvittig rot når båtene kom inn hver dag. 

 
Team Norway, briefing på vannet 
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De kjøres ca 80 lasere på her startlinje. Her en start. 
 

 
VM Team Norway: fra venstre Vilde; Bundefjorden; Nanna; Sandefjord, Hanne; Soon,  
Gudleik; Stavanger; Philip; Nesodden. 
 

 
Hanne i sort på bildet. 
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Hanne, kullseilt. Gjelder å komme seg raskt opp i båten igjen. 

 
NM Kristiansand, august 
 
NM i Norge ble avholdt samtidig som VM i Portugal. 
 
Det ble en flott helg med nydelig vær og gode seilforhold . Anna og Sofie var i Kristiansand. Anna fikk 
det ikke helt til og havnet sist på resultatlisten, men har lært mye med mange timer på vannet. Sofie 
fikk til mange gode seilaser. Det var uansett resultater en hyggelig helg med mange flotte folk. 
 

 
 

 Anna, briefing under NM. 
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NC 4, Sandefjord 

Hanne og Sofie deltok. 

Årets siste ILCA Norgescup ble avholdt i Sandefjord i september. Rundt 100 ILCA og Waszp-seilere var 
samlet i Sandefjord. Det var vanskelig og varierende vind, fra nesten vindstille til 10 m/s og til dels 
store skift.  

Hanne seilte godt og sikret seg andreplassen sammenlagt med tellende serie 3-1-3-6-4.  

Sofie seilte også bra, men fikk dessverre fortidig start (UFD) i siste seilas. Hun ble nr.10 sammenlagt. 
Alt i alt er vi kjempefornøyd med innsatsen til jentene.  

For anledningen var vår egen Christian Birkeland utlånt som regattasjef til Sandefjord for denne 
Norgescupen. 

 

Hanne ble nr 2. i Norgescupen i Sandefjord 

 

Line Flem Høst Sailing, Jentesamling Ålesund, Norway. September. 
Her var Anna, Aslaug og Hanne. 
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Jentecamp for tredje år på rad ble gjennomført med masse latter, seiling og nydelige omgivelser. 

 
Egå Sejlklubb, Danmark, Treningssamling november. 
Hanne, Victor, Anna og Aslaug tok turen til Egå ved Aarhus i Danmark. Dette var en treningsleir for 
Ilca 4 og 6.  
 
Overnatting var på klubbhuset – og det ble arrangert julebord på lørdagen.  
 
  

 

 

 

 

 

Mette, fra KNS og Anna klare til å dra på vannet. 
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4.3 RS Feva 

Det er alltid god stemning på brygga når Feva gjengen rigger opp seil og gjør seg klar for tokt i 
Soonskilen.  Feva gjengen er en sammensveiset gjeng som alltid viser glede over å være sammen på 
brygga og på vannet.  

På mandager har Ida Olstrøm vært en kunnskapsrik trener og jolleseilerne har hatt stor glede av 
henne på vannet. 

 

 

På enkelte torsdager har seilerne fått prøvd seg med kjølbåt trening med J70, og de som møtte opp 
har hatt stor glede av opplevelsen sammen med Rolv eller Gudmund. Rolv tok også ut 470 båten for 
en seilopplevelse med trapes.  

 

 

Noen av seilerne har vært på NC i Moss. Sanne, 
Solveig, Ask og Jonathan deltok i NM i Feva i Risør. 
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Flere dro også på Pinseleiren på Fjærholmen i Tønsberg med mange gode minner fra grillkvelder og 
vannaktiviteter.  
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Overnattingstur til Bile 24.-25.09 
24.september ble det arrangert en overnattingstur for jollegruppen til Bile. Etter seilturen og 
utpakking i telt, fikk man rundt bålet natterstid  lære seg bla å koke og deretter spise krabbe.  

Vi seilte både Feva og Optimist hvor barna selv var med å velge aktivitetene og planla seilingen ut. 
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På kvelden tente vi stort bål på stranda...   

 

 

 

 

 

 

 

 

…og lyste etter krabber i fjæra. En ble til kokt på bålet og fortært som nattmat "#$%   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jollegruppen hadde også overnatting i desember, på Neptun. Det var planlagt å arrangere 
Pepperkakeseilas dagen etter som vi pleier, men den ble dessverre avlyst. 

Det ble uansett en hyggelig dag med grøtspising og en avslutning før jul. 
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5.LadiesSailing 
Gruppens leder har også i 2022 vært Lene Ravnevand. Lene har hatt et trenerteam til å bistå seg i 
opplæringen av gruppens medlemmer og dette teamet har bestått av Vivi Sæverås, Silja Yri Coelho, 
Anne-Grethe Andersen og Hanne Devle. Fra høsten 2022 ble lederteamet ytterligere forsterket med 
Cathrine Fosterud Lyngholm og Elen Haugrønning. Knut Gudmund Carlsen og Torgeir Moringen har 
bidratt ekstra som hovedtrenere. Andre ressurspersoner i seilforeningen har også deltatt ved 
anledning og behov. 

Gruppes aktiviteter har bestått av ca. 20 ukentlige seiltreninger i sesongen (april-oktober). På disse 
treningene varierte oppmøtetallene fra ca. 8-20 personer. Deltakerne har stor variasjon i tidligere 
båt/seilerfaringer, fra nybegynnere til erfarne. Trenerteamet har forsøkt å ta hensyn til de ulike 
kompetansenivåene ved å dele inn seilerne ut fra hva som er hensiktsmessig på den aktuelle 
treningsdagen. Som båtressurser ble det benyttet 2 sonarer, 1 J/70 (for de som samtidig ble 
medlemmer av J/70-foreningen), 1 Smiling samt et par private båter. Valg av båter til trening 
avhenger av tilgjengelige ressurser, deltakernes kompetanse, samt værforholdene. Det var 
deltakerne selv som rigget båtene før hver trening og dette er et ledd i opplæringen. 
Medlemsavgiften har vært på 1500 kr per halve sesong.  

Flere av medlemmene i gruppen deltok i år på Færder- og Hollenderseilasen, noen for første gang. I 
tillegg er flere medlemmer faste deltakere på onsdagsregattaene i Son. 

Våren 2022 ble det arrangert 9 teorikvelder med varierte temaer som for eksempel seilteori, rigg- og 
seiltrim, sikkerhet og sjøveisregler, navigasjon, motorlære, etc.  

14.-16. oktober arrangerte LadiesSailing i Son et høsttreff for kvinnelige seilere i Oslofjordområde. På 
samlingen deltok 25-30 seilglade damer fra Son, Horten, Holmestrand, og Bundefjorden. Også nye 
seilere uten seilforening var med og har i ettertid blitt med i SSF. Høsttreffet bestod av både foredrag 
og aktiv seiling. Båtressurser som ble benyttet var Son´s 2 sonarer, 2 J/70 fra Son og Moss, 1 J/70 fra 
Horten, 1 J/70 fra Tønsberg, 2-3 private båter, samt en rib som ble lånt fra Drøbak. Som lokale 
trenerressurser bidro Johan Andersen, Knut Gudmund Carlsen, Rolv M. Nilsen, Tom Olberg og Torgeir 
Moringen. Ola Sillerud bisto som altmuligmann, i bøyebåt, båtrigging m.m. I tillegg bidro Eira 
Naustvik fra Asker SF som trener. Til å åpne høsttreffet var vi heldige og fikk vi besøk av lederen av 
Norges Seilforbund, Guro Steine. Andre foredragsholdere var Eira Naustvik og Vibeke Laksholm 
(teknisk assistert av Ole-Petter Laksholm). Erik Røste Wiik-Lehmann foredro om vedlikehold av seil og 
rigg og Håkon Arnesen fra redningsselskapet holdt foredrag med informasjon om sikkerhet på sjøen.  

 

Det har vært 2 dugnadshelger i løpet av sesongen for å gjøre seilforeningens 2 sonarer klare til 
vårutsett og vinteropplag. Dugnadene hadde stort oppmøte av arbeidsglade damer. Vårdugnaden ble 
avsluttet med et hyggelig utendørstreff i solen på Solsiden, mens høstdugnaden ble avsluttet med en 
sosial sesongavslutning på Café Oliven. I sesongen 2023 fortsetter arbeidet med å skape seilglede-, -
interesse og -trygghet hos både nye og gamle medlemmer. 

Utvalgte bilder fra sesongen 2022: 
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6.Kjølbåtgruppa  
Styret 

• Truls Schøyen   Styremedlem 
• Ole-Petter Laksholm  Styremedlem, vara 
• Mads Francke    Ansvarlig for onsdagsregatta 

 

2022 var et år med god 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 dette har tatt seg 
ytterligere opp når vi har fått 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: 

Brygga vår 

Vi har hatt flere dugnader med godt oppmøte i forbindelse med vedlikehold på brygga. Utvidelsen av 
brygga har gått bra og nye båter har kommet på plass. 

Medlemmer med bryggeplass har sammen med de ansatte bryggevaktene fungert som havneverter 
sommeren 2022. Vi har anvist plasser, hjulpet til med fortøyning og passet på at alle betaler. 
Bryggedriften har generert solide inntekter for klubben også i 2022. 

 

Hollænderseilasen 

Det ble lagt ned en betydelig dugnadsinnsats for å arrangere Hollænderseilasen 2022. Til tross for 
korte frister, kom vi i mål med arrangementet og klubben fikk mye skryt fra deltakerne. Stor takk til 
alle som hjalp til. 

 

Klubbmesterskap 

Det årlige klubbmesterskapet ble avholdt onsdag 8/6. Vinner i klasse 1 var Expressen Spurven med 
Jan A W Jensen som skipper. I klasse 2 gikk Katla av med seieren. Båten er en Dehler 29 og skipper er 
Ketil Kohman.  

 

Onsdagsregatta 

Onsdagsregatta er den viktigste aktiviteten i kjølbåtgruppa. Det har vært forholdsvis mange båter 
med i 2022. Vi deler båtene i to klasser, basert på båttype og rating. Vi har testet noen nye baner i 
2022 og har seilt i alt fra null vind til sterk kuling.
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Det ble avhold 8 regattaer på våren og 8 på høsten. 5 resultater vår og 5 høst var tellende.  

 

Resultater sammenlagt 2022: 

KLASSE 1       

        

Båt Skipper Type Plass 

Spurven Jan A W Jensen Express 1 

Knurr Knut Chr Hallan Knarr 2 

Octava Stig Carlsen Trebåt 3 

MadFox Mads Francke Express 4 

J/70 Ungdomslaget J/70 5 

Lykke Christian Hallan Knarr 6 

Sonara Damelaget Sonar 7 

Lurek 2 Anders Rekaa First 21 8 

 

 

KLASSE 2       

        

Båt Skipper Type Plass 

Tiriltutt Truls Schøyen SO 349 1 

Snaxy Rolv Møll Nilsen X-40 2 

Kjærsten Kristian Aslaksrud SO 39i 3 

Fast Raven Torgeir Moringen Sun Fast 35 4 

Miraculix Odd Jarle Skjelhaugen Oceanis 323 5 

Katla Ketil Kohmann Dehler 29 6 

Solgang Trygve Bergsland 9 mtr 6 

Vibe II Bjørn Clason Dehler 33 6 

Fryd Ola Sillerud Bavaria 38 9 

Popcorn Ole Petter Laksholm Sun Fast 3300 10 
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Resultater fra de store regattaene i Oslofjorden 

 

Færderseilasen 2022         

          

Klasse Plass Båt Båttype Skipper 

          

Tur u/spinnaker 10 Nordlengt Hanse 400 Egil Olsen 

          

Nor-Rating u/spinnaker 4 Kjærsten Vår SO 39i Kristian Aslaksrud 

          

NOR-R2 8 Tiriltutt SO 349 Truls Schøyen 

          

NOR-R2 13 Fast Raven Sun Fast 35 Lene Ravnevand 

     
Turglede 10 Vela Bavaria 44 Kristian Hægeland 

 

Hollænderseilasen 2022         

          

Klasse Plass Båt Båttype Skipper 

          

DH 2 7 Popcorn 
Sun Fast 
3300 

Ole Petter 
Laksholm 

          

NOR-R2 10 Vibe II Dehler 33 Bjørn Clason 

          

NOR-R2 12 Fast Raven Sun Fast 35 Lene Ravnevand 

          

NOR-R5 15 Snaxy X-40 Rolv Møll Nilsen 

     
NOR-R u/spinnaker 1 Luna Hanse 355 Trond Mårvik 
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I tillegg har det deltatt Soon-båter i små og store regattaer lokalt, nasjonalt og i utlandet med gode 
resultater. Vibeke og Ole-Petter Laksholm gjør en helhjertet satsing i double-handed i sin Sun Fast 
3300. Dette er et veldig spennende prosjekt til inspirasjon for alle andre som har lyst til å satse litt 
mer på regattaseilingen. 

UNGDOMSLIGA 

Våre flotte ungdommer seilte ungdomsliga i Åsgårdstrand 1.-2. oktober 2022. Det var et flott 
arrangement, og gode prestasjoner av ungdommene i utfordrende vindforhold. Ungdomsteamet fra 
SSF var Kim Krogsæter, Tilde Moringen, Ola Ravnestad, Øyvind Solbakken og Jonas Skogstad. 
Ungdommene våre gjorde det meget skarpt i den sterke vinden. 
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7.Brygge 
 

Bryggegruppen har ansvar for driften av selforeningens bryggeanlegg. 
 
Drift av gjestehavn 
2022 har vært et bra år for gjestehavns driften, med omsetning på 264 000,- Denne omsetningen 
hadde ikke vært den samme uten de faste leietakerene på brygga, som i tilegg til de innleide 
ungdommene sørger for inntjening og ro og orden på brygga i høysesongen. 
 
Dugnader 
Det har i tilgg til de individuelle dugnadene som ‘Havnekapten’ vært hold to dugnader. I forbindelse 
med utvidelsen av bølgebryteren ble landfestet forsterket, kaien ved den nye landgangen ble 
forsterket og mye materiale byttet ut. Vann og strømkabler ble også ført frem på dugnad. 
 
Forlengelse av bølgebryter 
Vik Ørsta monterte våren den etterlengtede forlengelsen av bølgebryteren. 30 meter med brygge ble 
montert, Stålwirene som holder elementene sammen ble byttet i hele anlegget. Ny landgang ble 
også montert. Jollebrygga fikk er par nye moringer. Denne utvidelsen ga 6 nye båtplasser med 
bredder fra 4,5 til 4,5 meter. 
 
Faste båtplasser 
Vi har i år leid ut 25 brygge plasser til foreningens medlemmer i tillegg til de plassene som foreningen 
disponerer til egne kjølbåter og ribber. 
 
Vinterhavn 
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. 
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8.SeilUt  
 

Det har vært rapportert 273 havnebesøk i SeilUt 2022 sesongen, fordelt på 145 havner med 25 båter. Det var 
en øking på besøk, havner og båter fra forrige sesong. De mest populære havnene var Skjærhalden, 
Fredagshølet og Teipa/Dannemrk. Flora ble igjen beste båt i år med 40 forskjellige havner. 5 Båter møttes på 
Brennholmen ved Risør til en samling i Juli. Sesongen ble avsluttet med en felles seilas 29. oktober fra Son 
rundt Mølen og tilbake til Son med en hyggelig sammenkomst på Oliven. 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

FLORA 40 
FAST RAVEN 31,5 
CALMA 20,1 
TIRILLTUTT 17,4 
PING 17 
SNAXY 14,1 
FRYUD 14 
SANNA LIV 14 
SKILPADDEN 12.2 
VIVA 12,1 
TRIGGER 9 
MOYENNE 9 
VELA 8 
BREEZE 8 
KLAFFEN 7 
HUNTERS BABY 5,1 
GRANADA 31 5 
MURPHY 5 
ELINORE 5 
GRANATEN 4 
ELINORE 4 
MURPHY 3 
APOLLO 2 
MARIANNE VAADAL 1 
OIOI 1 
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9.Materiell  
 

Materiellgruppen har i 2022 bestått av Are Nodland (leder), Bjørn Ravnestad, Jon Solsand, Jan 
Rønning, Christian Birkeland, og Arne G Berntsen. Vi har også hatt uvurderlig bidrag fra flinke og 
hjelpsomme jolleforeldre og trenere gjennom året (spesielt Feva trener Ida kom med gode tips til 
undertegnede).  

 

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. 

Fokus i år var nødvendig vedlikehold og reparasjon av det mest slitne utstyret. Våren startet med å 
prøve å redde de Feva’ene som over tid hadde sprekker i brønn innvendig som gjør at de fyltes med 
vann. Veldig kjedelig for seilerne. Bjørn hadde kontakt med Multiplast på Ski og fått reparert en jolle 
tidligere. Etter noen uker med kjøredugnad var tre Feva’er reparert.  

  

Utover vår og sommer ble Feva jollene supplert med nye trekk, baugspyd, trinser, fall, rep. av 
toppmaster, og diverse deler slik at vi til sommerskolen hadde fem sjødyktige joller. Hos 
Optimistgruppa er noen eldre joller solgt videre, mens Hege skaffet to små trisail for dager med mye 
vind og små seilere "#$%. Også i Laser gruppa er det gjort varetelling og oppgradering med nye deler til 
klubbens 3 joller.  

Flere av RIB’ene har hatt utfordringer. Barbara 2 fikk endelig ny motor (som hadde vært strandet i 
Suez kanalen). Så fikk en av motorene vann i bensin, og under sommerskolen ble en lenseslange dratt 
inn i propell. 

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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