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Årsberetning Harstad Seilforening 2015    
 

Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i klubben. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers 

aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen gi et godt bilde på aktivitet og økonomisk status 

i klubben. 

 

Styre 
Følgende styre ble valgt på årsmøte 25. mars 2015. 

Leder:   Gunnar Stormo  (ikke på valg)  2014-2016 

Kasserer: Anne Cathrine Schistad (ny)   2015-2017 

Nestleder: Jann-Erik Georgsen  (ikke på valg)  2014-2016 

Styremedl:  Hege Høgås Andreassen (ikke på valg)  2014-2016 

Styremedl: Bente I Hanssen (ikke på valg) 2015-2017 

Varamedl. Jørn Jørgensen   (Gjenvalg) 2014-2015 

Varamedl. Siv Marit Pettersen  (Ny)   2014-2015 

 

Andre roller: 

Valgkomité: Ann Kristin Stormo, Jon Arne Torbergsen, og vara Vidar Dinesen (1 vakant plass) 

Revisorer: Geir Eidnes og Sissel Johansen 

Teknisk Komité: Håkon Robak, Thor Mathiassen og Tor Henrik Vollen 

Web ansvarlig: Knut Godø 

 

Medlemmer 

I hht NIF’s lover ble det på årsmøtet 2012 omdefinert fra medlemsbåter til personlige medlemmer, 

og en endring i kontingenten. Medlemmer defineres nå som personlige medlemmer i kategoriene 

hovedmedlem og hustandsmedlem.  Dette har medført endringer i medlemstallet. 

År Tot ant. Hovedmedl. Mistet Nye Husst.medl. Mistet Nye Herav <26år 

2011 42 42  2 ?    

2012 44 34 7 2 10  10 1 

2013 43 35 1 2 8 2  1 

2014 34(43) 24 9 1 10  2 1 

2015 31 21 3  10   1 

2011: 42 medlemmer, blanding av båter og mannskap. 

2014: Til tross for bred utsendelse til eksisterende og gamle medlemmer, samt purringer, ser vi et 

synkende antall medlemmer som betaler kontingent. Antall medlemsbåter på vannet og i hjemlige 

farvann i 2015, er nå 20 stk. 
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Styrets arbeid 

Det har vært avholdt ett styremøte i perioden mellom årsmøtene.  Dette skyldes hovedsakelig 

formannens arbeidssituasjon. Varamedlemmer og leder i teknisk komité var innkalt til møtet. 

Det har forøvrig vært god kontakt via epost og tlf., mellom styremedlemmer og teknisk komité i ulike 

saker. Det må også påpekes at styret har hatt en god felles forståelse for foreningens utfordringer og 

en god samarbeidstone. 

Styrets administrative fokus i perioden har vært rettet mot gjennomføring av de terminfestede 

arrangement. Det synes å være stadig tyngre å få inkludert medlemmene i arrangementer.  

 «Kokebok» for de ulike regattaer og spredning av arbeidsoppgavene på flere personer, har fungert, 

men flere kunne gjerne bidratt. Vi ser et klart behov for at flere av medlemmene henger seg på i god 

tid og bidrar ved ulike arrangement.  

Lederen har ikke lyktes i å få noen i styret til å påta seg oppgaven med å være ansvarlig for 

klubbadmin. Klubbadmin er den nye medlemsregistreringen for Norges idrettsforbund, som vi er 

pålagt å benytte.  

Styret har fått en henvendelse fra «Byen Harstads venner» om en støtteerklæring i arbeidet med 

bevaring av gammelbrygga. Styret besluttet å avstå fra politiske støtteerklæringer vedrørende 

bevaring av gammelbrygga eller dens plassering i havnebildet m.v.. Årsaken er at styret er redd for at 

dette vil skape forpliktelser og unødvendige interne konflikter i et allerede lite og sårbart miljø.  

 

På det praktiske plan har målsetningen også i år vært økt seilaktivitet både i HSF og i byen generelt, 

gjennom inkluderende miljø, sosiale aktiviteter, markedsføring gjennom sosiale media, tilførsel av 

kunnskap, og vennskapelig konkurranse for seilinteresserte i alle aldersgrupper. Dessverre har vi ikke 

fått rettet tilstrekkelig ønsket fokus på dette og derved heller ikke den ønskelige måloppnåelse. 

Foreningen har et samarbeid med RS-unglag vedr jolleseiling og sjøvett-aktiviteter for ungdom. 

Økonomi 

HSF har god økonomi og leder føler at vi er der vi bør være i forhold til målsetning og aktivitet. Det er 

satt av midler, mot forventede utgifter med naustet (el.anlegg og planering), oppgradering av utstyr 

for regatta, samt kommende 40 års jubileum. 

For øvrig vises det til årets regnskap og revisors beretning og neste års budsjett. 

 

Aktiviteter 

Aktivitet i forhold til egne målsetninger 

Harstad seilforening er i et generasjonsskifte og seilaktiviteten har de siste årene vært dalende, både 

hos oss, våre omkringliggende seilforeninger og på landsbasis. De fleste seilforeninger rundt om i 

landet sliter med samme utfordringer som vi, dårlig rekrutering, økt gjennomsnittsalder, og lavere 

regattaaktivitet.  Dette til tross for at det synes å komme stadig flere seilbåter i småbåthavnene 

rundt om.  

Som nevnt under styrets arbeid, har hovedfokus for 2015 vært å gjennomføre egne regattaer og 

andre terminfestede arrangement på en god måte. Disse har vært markedsført internt og eksternt 

gjennom sosiale media (FB), e-post og hjemmeside. Vi registrerer noe økt aktivitet på onsdags 

regattaene, faktisk største antall enkeltseilaser (78) siden 2010, mens øvrige regattaer har vært litt 

opp og ned. Se for øvrig sammenstilling lenger ned.  

 



Side 3 av 4 
 

Årets Fårikålseilas måtte dessverre avlyses pga for lite påmeldinger innen fristen. 

 

Tidvis fått vi noen henvendelser fra personer som ønsker å være med å seile, ønsker å byttelåne båt, 

eller som ønsker tips og råd. 

Når det gjelder foreningens aktivitetsnivå har du som medlem samme ansvar som styret for å støtte 

opp om foreningens aktiviteter, og komme med ideer og bidrag til utvikling av aktivitetsnivået. 

Seilkretsen 

Det har ikke vært arrangert møte i Troms seilkrets siste år. Ken Olsen TSF har forsøkt å dra i gang noe 

her, men dette har ikke resultert i noe konkret. Terminlisten for sesongen 2015 har således blitt 

koordinert pr. e-post. 

Medlemsmøter, kurs, fagmøter, dugnader og sosiale arr. 

Det har vært avholdt et formelt medlemsmøte i 2015. Dette var i etterkant av årsmøte. Der 

redegjorde Tore Henriksen, leder i RSRK Harstad for sjøredningskorpsets fartøy, kapasiteter og tilbud.  

 

Lørdag 30 mai ble det på kort varsel gjennomført dugnad ved naustet på Hagan. Et titalls personer 

møtte opp og sto på hele dagen, og enkelte, også noen dager etter. Det meste av sårt tiltrengt 

vedlikehold ble gjennomført. Det gjenstår fortsatt noe arbeid med utearealet, kaia, og det elektriske 

anlegget. Stor takk til alle som deltok og bidro ved dugnaden. 

 

Også i år er det avholdt uformelle seilkvelder på Egon, siste torsdag hver måned, fem til 

sommerferien. I høst ble det byttet til første torsdag i måneden bl.a. pga kapasiteten ved Egon. Disse 

har blitt godt mottatt hos de fremmøtte, til tross for variabelt oppmøte, fra 1 til 12 personer. 

Dessverre synes det å være en nedgang på antall fremmøtte, i forhold til fjoråret. 

 

Det har vært arrangert sosiale arrangement i sammenheng med regatta og turseilas. 

 

Det har jevnlig vært sendt ut info fra styret til medlemmene i forbindelse med foreningens 

aktiviteter, samt oppdatert på www.harstadseil.no, og gruppen Harstadseil på facebook. 

 

Regatta 

18 av foreningens 20 medlemsbåter, deltok i en eller flere regattaer i 2015.  

HSF arrangerte i 2015 tre regattaer, med følgende antall deltakerbåter: 

Regatta Dato Ant. 
HSF 

Ant 
gjester 

Tot. Ant. 
2015 

2014 2013 2012 2011 2010 

Harstadregatta 6/6 11 1 12 8 10 12 10 13 

Festspillregatta 20-

21/6 

7 3 10 9 11 12 12 17 

Tjeldsundregatta 22-

23/8 

7 4 11 18 20 16 17 12 

På disse regattaene bør antallet HSF båter være høyere. Organisert sosialt samvær og ny eksklusiv 

deltakerpremie til alle deltakere har vært positivt mottatt blant gjestebåtene og egne medlemmer. 

http://www.harstadseil.no/
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I forbindelse med regattaene i byen, har «Anna Rogde» dessverre ikke vært tilgjengelig som sosialt 

samlingspunkt ved årets arrangement. 

Tjeldsundregattaen har tradisjonelt vært en av de mest populære, og stabile regattaene i regionen. 

Usikkerhet knyttet til gjennomføring av årets versjon var nok en medvirkende årsak til lavere 

deltakelse enn tidligere arr. 

 

Onsdagsregatta  

Det har vært arrangert onsdagsregatta 7 ganger i vårsesongen og 10 ganger i høstsesongen. 

Oppmøte har variert fra 1 til 9 båter per regatta.  10 av 16 regattaer har hatt 4 eller flere startende 

båter.  

År Ant Vår Ant høst Ant båter Enkelt seilas Snitt pr start Regatta pr båt 

2010 7 8 17 76 5,06 4,5 

2011 5 8 17 67 5,15 3,9 

2012 5 8 17 68 5,2 4 

2013 6(7) 8(10) 14 59 4,2 4,2 

2014 7 10 11 65 3,8 5,9 

2015 7 10 16 78 4,6 4,8 

Fullstendige resultatlister finnes på www.harstadseil.no. 

Tabellen viser at over halvparten av foreningens båter deltar på en eller fler onsdagsregatta.  

Deltakelse i andre regattaer 

Også i 2015 deltok 5 HSF båter i Hovde Vestfjordseilasen, og seilte inn til hederlige plasseringer: 

Kl. 1 u/spin. (6) Signe Malene nr.6  

Kl. 2. (11) Fomle III, nr.4 

Kl. 3. (9) Bris, nr.2. 

Kl. 4. (10) Skarv II nr.3 og Søløven nr.10 

5 Rating klasser med totalt 43 båter, dvs en nedgang på 11 i forhold til året før. 

 

Senja rundt ble ikke arrangert i 2015, da denne regattaen kun arrangeres hvert annet år.  

 

HSF markerte seg også godt, i årets Hadseløya rundt, som ble en relativt våt og langdryg seilas. 

Kl.1. (7) «Bris» v/Per Johnsen nr.4. 

Kl.2. (8) «Skarv II» v/Jon Arne Torbergsen nr.1 og «Calypso» v/Gunnar Stormo nr.4 .  

Totalt 15 startende i årets utgave, mot 11 året før. 

Turseiling 

Fårikålseilasen har tradisjonelt vært seilsesongens uformelle avslutning og høydepunkt. 

Årets fårikålseilas ble dessverre avlyst p.ga. lav påmelding, innen fristen. (4 båter og 10 personer) 

Årets seiler og andre utmerkelser. 

Årets seiler og andre utmerkelser vil bli kåret og hedret i forbindelse med årsmøtet. 

 

For styret HSF 2015 

Gunnar Stormo 

Leder 

http://www.harstadseil.no/

