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1. Om denne strategien
Dette dokumentet representerer styrets forslag til mål 2025 og strategier for perioden fram til 2025.
Dokumentet legges fram for godkjenning på årsmøte 2017 for godkjenning av følgende punkter:
-

Innholdet i formål, visjon, verdier, mål for 2025
Hovedlinjene i strategiene for å nå målene
At strategien benyttes som veiledning for styret i neste periode
At dokumentet revurderes av styret til neste årsmøte og at eventuelle forslag til endringer
legges fram til beslutning der

Gjennomgått og revidert pr. 9. januar 2018. Til godkjenning av følgende punkter på årsmøte 28.
februar 2018:
1) Mindre justeringer i strategidokumentet. Merket rødt
2) At strategien fortsatt skal benyttes som veiledning for styret i neste periode
3) At dokumentet revurderes av styret til neste årsmøte og at eventuelle forslag til endringer
legges fram til beslutning der i 2019.

2. Bakgrunn
Arbeidet på Myren er ikke avsluttet, men det er gitt godkjenning av område fra Bystyret i Oslo
kommune. Det er derfor god grunn nå til å begynne tenke enda mer framover ift. behov og å legge
strategi for veien videre.
Gjeldende strategi er utarbeidet for framtiden, med den kunnskapen som forelå høsten 2016. Dette skal
være en hjelp og veiledning for foreningen, men samtidig viktig å huske at rammevilkår, ønsker og
behov vil endre seg, også innenfor denne strategiperioden. Det er opp til styret å vurdere nye innspill
og muligheter, og ivareta nødvendige korreksjoner i mål og strategi underveis.
Vi har i Bundefjorden Seilforening bred deltakelse både på jolle, og storbåt og har markert oss i
toppen innen alle seilgrupper de senere årene. Dette
samtidig som mye fokus har vært på å beholde et godt
tilbud for jollegruppen på Myren med tillatelse til bruk av
område.
Det har skjedd mye de siste 10 årene. I 2006 hadde vi
fortsatt klubbhus på Myren, men fikk tillatelse i desember
for nytt klubbhus. A-bryggen for storbåt var ikke påtenkt.
Aktive jolletyper var Optimist, Europajolle, Zoom8, Laser
Radial og Laser Standard (Master). Vi hadde da ca 480
medlemmer og driftsinntekter på 460 000.

3. Tilstandsanalyse
3.1. Medlemsutvikling
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Kommentar:
Definisjon av yngre seilere er endret underveis.
1999 – 2000: 0 – 16 år
2001 – 2005: 0 – 19 år
2006 – 2016: 0 – 25 år

I 2016 har vi 300 regattaseilere og 150 tur seilere tilknyttet vår aktivitet i Bundfjorden. På storbåt er
ikke alle mannskaper medlemmer, men alle er med og har glede av seiling i Bundefjorden:
-

Optimist nybegynnere: 11 seilere
Optimist viderekommende: 13 seilere
Optimst Norgescup-gruppen: 6 seilere
Laser: 10 seilere
Express: 13 båter a ca 4 seilere, 52 seilere
Aktive storbåter (eksl. Express): ca 40 båter a ca 5 seilere, 200 seilere
Turbåter: Estimert ca 40 båter a ca 4 seilere, 160 seilere

3.2. Resultatutvikling
3.2.1. Jolleseiling, utvikling og resultater
Utvikling i antall optimistseilere. Kvalifiseringer til EM og VM. NM medaljer.
I tillegg et stort antall pallplasseringer i Norges Cup.

Optimist

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Nybegynnergruppen
Viderekommende
Norges Cup gruppen
EM kvalifikasjon
VM kvalifikasjon
NM medaljer

20
18
7
0
1
0

15
15
11
2
1
0

19
12
13
1
2
1

20
12
12
2
1
0

21
11
6
1
0
1

16
13
8
1
2
1

11
13
6
0
2
1

Zoom8

2009

2010

2011

2012

2013

2014

5
1

4
2

9
7
5

2
1

2

2

5
3
6
2

Antall seilere
Norgescup
NM
Eurocup
Nordisk mesterskap
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EM
VM

1
1

1

1

1
5

1

Laser

2012

2013

2014

2015

2016

6
3

11
10

11
10

1

11
3
8

1

5

Ja
Ja

2
5

Norgescup
NM
Eurocup
Nordisk mesterskap
EM
VM

Europajolle utvikling og resultater
2012: 3 seilere.
2013: 3 seilere. Kristoffer Rosmo, Jenny Andresen og Victoria Heiås seilte VM. Kristoffer Rosmo
sølv i lag-VM.
2014: 2 seilere. Kriostoffer Rosmo seilte VM. Kristoffer gull NC sammenlagt, sølv Kieler Woche,
Bronse NM.
2015: 1 seiler. Kristoffer Rosmo seilte VM. Kristoffer gull i lag-VM.

29er utvikling og resultater
Foreningen har ikke hatt organisert trening i 29er, men de siste årene har vi hatt fire seilere som også
har seilt 29er. Treningen har funnet sted sammen med KNS som har et treningstilbud. Stansingene
har vært av relativt kort varighet.
Pallplasseringer

3.2.2. Storbåt utvikling

2011
Onsdagsregattaer

2012

2013

2014

2015

2016

60

71

53

51

Side 6 – 12. februar 2017

Bundefjorden rundt

40

49

24

Opplagsregattaen

42

36

37

12

16

20

Antall deltakende båter i egne arrangement.
Onsdagene ca 35 deltakende båter – noe nedgang fra tidligere.
Express seilere har prioritert onsdagene noe ned i 2016 til fordel for Oslo seilforenings
tirsdagsregattaer. Helgeregattaer i Express sammenheng var vært lavt. Tirsdagene er det rundt 30
expresser i OSF.
Onsdagene har vi ca 35 deltakende båter. Det deltok 23 båter i Bundefjorden Rundt og 17 båter i
Opplagsregattaen i år. I fjor var dette tallet mye lavere ( ca 12 båter). Det har deltatt jevnt over ca 20
båter fra BSF i Færdern og Hollendern. I andre regattaer, slik som Oslofjorden Rundt og Nesodden
Høstcup, er vi nede i 10 båter. For året 2016 er det flg deltakelse fra BSF: VM ORC : 2 båter. NM
Express: 2 båter. NM ORC: 3 båter. VM ORC 2 båter og Gotland Rundt: 1 båt. Det har også deltatt
flere båter i shorthanded regattaer. Ikke minst med Solo som har mange gode plasseringer bak seg.
I NM Express i Oslo i 2014 deltok 18 Expresser fra vår forening. Da var det stor aktivitet i
Expressmiljøet vårt. Dette er sunket i 2015 og i år.

3.3. Tilbud til medlemmene
Foruten det sportslige tilbudet med treninger og regattadeltagelse for joller og storbåt, så er følgende
medlems-fordeler til BSFs medlemmer:
Fra BSF:
-

Deltagelse i klubbens arrangementer som temakvelder o.l.
Tilbud til alle aldersgrupper og alle ambisjonsnivå
Meget godt jollemiljø for unge seilere, med trenere av høy kvalitet
Flott klubbhus helt i vannkanten – til klubbens aktiviteter og til utleie
Redusert pris på leie av klubbhuset for private arrangement
Parkering ved klubbhuset
Temakvelder for medlemmer gjennom året
Oslofjordens største felt i ukentlige onsdagsregattaer
50% rabatt for deltagelse på storbåt onsdagsregattaer
Årsabonnement på SEILmagasinet (kun senior og familiemedlemmer)
Egen redaksjonell side i SEILmagasinet til glede for våre medlemmer
Redusert deltageravgift på aktivitetsukene for barn
10% rabatt Best Marin Oslo, egne handlekvelder

BSF er tilknyttet NSF og har også medlemsfordeler her:
-

HellyHansen
Codan
Idrettsreiser
Erik Arnesen (MB)
Tribos (overflate-beskyttelse)

3.4. Økonomisk utvikling
Økonomisk utvikling viser en jevn økning i inntekter tom. 2015 pga. ulike investeringer som igjen har
gitt foreningen ekstra tilskudd eller støtte fra ulike støtteordninger.
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3.5. Medlemsundersøkelsen 2016
Høsten 2016 ble det utsendt medlemsundersøkelse til klubbens medlemmer. Dekket ca. 590
medlemmer med 363 unike epostadresser. Vi mottok respons fra 126 medlemmer, dvs. en
svarprosent på 35%.
Gjennomgående mye positive tilbakemeldinger, men også noen ønsker om endringer. Oppsummert
under kort pr. hovedgruppe.

4. Visjon
Bundefjorden Seilforening er en forening det er lov å ha det gøy i og en forening det er lov å bli god i.
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5. Formål
(1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og
paralympiske komité (NIF).

6. Mål for BSF fram mot 2025
Det er utpekt 6 satsingsområder hvor mål og strategier er definert.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Barn til og med 15 år
Ungdom fra 16 til 25 år
Voksne fra og med 26 år
Senior
Inkluderende fellesskap
Organisering

Hvor de 4 første områdene har fokus på å rekruttere, beholde og utvikle seilerne.
Det er utarbeidet overordnede mål pr. satsingsområde for perioden fram til 2025. Til sammen 14
mål.

7. Verdier
Verdiene legger grunnlag for et godt miljø og er fra tidligere også nedfelt i BSF’s lover
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8. Overordnet strategi for BSF 2017 - 2025
Bundefjorden Seilforening skal gjennom sin virksomhet bidra til å støtte opp om medlemmene på
sine ulike reiser gjennom seiluniverset.
Bundefjorden Seilforening har medlemmer i alle alderstrinn og med ulike ambisjonsnivå innen
seilsporten, og det er plass til alle.
Vi støtter alle seilere og deres valg av båttype. Foreningens egne aktiviteter fokuseres mot de største
gruppene.

Figur 1 Seiluniverset (LL=LandsLaget)

9. Mål og strategi for hvert innsatsområde
9.1. Barn til og med 15 år
9.1.1. Mål for 2025 - Barn til og med 15 år
Mål 1. En sunn pyramide i Optimist, med bredde- og toppseilere i en riktig balanse.
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I Bundefjorden Seilforening skal vi ha et godt tilbud som dekker både bredde- og toppseilere, for
seilerglede og egen utvikling.
Mål 2. Antall optimistseilere er 50
50 seilere sikrer mulighet for å kunne ha en sunn pyramide med nok seilere i alle klasser.
9.1.2. Strategi fram mot 2025 – Barn til og med 15 år
Strategi for å nå målet om en sunn pyramide i Optimist, med bredde- og toppseilere i en riktig
balanse
For å sikre tilstrekkelig seilere i alle gruppene er det kritisk å rekruttere nok seilere og å beholde flest
mulig.

Figur 2 Sunn pyramide med seilere
Tilby et treningstilbud tilpasset de enkelte gruppene
Teste ut å tilby 2 mannsjolle for breddeseiling etter interesse.
Nybegynnere
Fokus på mestring, lek og trygghetsfølelse
Alderstilpasse treningen
Vurdere mulighet for å tilby svømmekurs for seilerne
Rekruttering er kritisk på våren og høsten. Vurdere rekruttering også rett etter sommerferien.
Rekruttere seilere fra 3. klasse.
Viderekommende seiler:
- Tilleggsaktivitet til seilingen for å videreutvikle sosial tilhørighet i gruppen
- Spesielt fokus på aktiviteter om vinteren
- Venne seilerne til å seile regatta. Sommeruker i Bundefjorden for viderekommende.
Fellessamlinger på våren.
- Trening 2x per uke
- Fortsatt fokusere på trygghet i båten
- Samtale med trener
- 2 i båten ved behov
- Uniformering, t-shorte ell med navn på – fellesskapsfølelse/stolthet
- Ivareta jenter spesielt
- Sosial kontakt også for de voksne
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Norgescup nivå
- Mer fellesopplegg mer opplegg ut over treningene –bo/trene sammen.
- Stramme inn –mer disiplin
o Gjennomgang på protest håndtering –gjennomgang på vinteren
- Flere jenter
o Vurdere egne aktiviteter uniformering ell.
Strategi for å nå mål om 50 optimistseilere
Offensiv rekruttering for å sikre tilstrekkelig tilflyt av nye seilere. Gjennom tilpassede aktiviteter
beholde flest mulig seilere.
o
o
o

30 nybegynnere
12 Viderekommende
8 Norgescup topp

Figur 3 Fordeling av seilere mellom hovedgruppene

9.2. Ungdom fra 16 og 25 år
9.2.1. Mål for ungdom fra 16 og 25 år i 2025
Mål 3. Godt treningstilbud til de som vil
Vi skal vi ha et treningstilbud med utvalgte båtklasser for de som vil satse for å bli best mulig samtidig
som vi gir hobby- og mosjonsseilere anledning til å delta i et aktivt seilmiljø på sine egne betingelser.
For andre båtklasser tilrettelegger vi for trening i andre klubber.
Mål 4. En høykvalitetsgruppe med lokasjon i Bundefjorden
Minimum 1 båtklasse som trener fra Myren med et høykvalitetes treningsopplegg, hvor de beste
seilerne trener og er til inspirasjon for de yngre seilerne i Bundefjorden.
Mål 5. Kritisk masse med i kjølbåt for at seilere skal fortsette etter jolleseiling, eller parallelt med jolle
En stor nok andel av optimistseilerne som vokser ut av denne blir med over i neste båtklasse.
Mål 6. Seilere på toppnivå fortsetter som medlem i foreningen
Bundefjordseilere som driver dette som toppidrett (Se figur 1 Seileruniversitetet) er med og setter
Bundefjorden på kartet og er et viktig tiltak for rekruttering.
9.2.2. Strategi for ungdom fra 16 og 25 år fram til 2025
Strategi for å nå målet om godt treningstilbud til de som vil:

o Gode trenere
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o
o
o
o
o
o

Støtte våre seilere uansett hvilken båt og hvor de seiler
Individuell oppfølging enten fra trener eller mentor
Variert og godt tilbud, teori/praksis/mental
Ha egne samlinger for Bundefjordseilere
Helårstrening
Involvere Laser master seilerne

Strategi for å nå målet om høykvalitetsgruppe med lokasjon i Bundefjorden:

o
o
o
o

Satse på en båttype, Laser nå men åpne for andre på et senere tidspunkt
Gjennom samlinger skape et samhold / team / gjøre hverandre bedre
Tilby lånebåter for lettere å kunne trene flere steder
Etablere samarbeid med andre klubber for deling av lånebåter (de bruker våre for
trening hos oss, vi bruker deres for trening der)
o Innsatskrav – ikke resultatkrav, men må ikke gå ut over kvaliteten på treningen
o Egen oppførsel - fokus på trening når vi er på trening, respekt for andre
Strategi for å nå målet om kritisk masse med i kjølbåt for at seilere skal fortsette etter jolleseiling,
eller parallelt med jolle

o
o
o
o
o
o

Egne samlinger for U15 seilere for å få de med inn i neste "divisjon"
Satse videre med Express
Express 2 innen 2025, men økonomiavhengig
Invitere med juniorseilerne i storbåt for prøveseiling
Trenerjobber internt
Rekruttere fra universitetsmiljø (UIO/BI etc…)

Strategi for å nå målet om at seilere på toppnivå fortsetter som medlem i foreningen:

o
o
o
o
o

Etablere lojalitet og eierskap til klubben
Støtte fra klubben (ved styret) vurderes fra case til case
Klassekaptein må ta opp diskusjonen
Lytte til hva seilerne ønsker og trenger
Bidra til at aktuelle seilere har tilgang til de ressurser som trengs for å bli best

9.3. Voksne fra og med 26 år
9.3.1. Mål for voksne fra og med 26 år i 2025
7. 50 egne aktive båter i våre organiserte regattaer
Være en attraktiv klubb med høyt nivå på onsdagsregattaer / helgeregattaer.
8. 50 båter i organisert virksomhet med «opplæring og tilpassede regattaer» for turseilere
Vi ønsker å få en gruppe seilere / skippere som ønsker å smake på regattaseiling med håp om at flere
fortsetter på onsdager
9. Har en aktiv kjølbåtklasse med flere team med «bagseilere»
Lokke til oss seilere som ikke eier egen båt men ønsker å satse på regattaseiling.
10. De voksne som seiler jolle føler seg tatt vare på
Vurdere et tilbud til disse som er attraktivt nok
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9.3.2. Strategi for voksne fra og med 26 år fram til 2025
Strategi for å nå målet om 50 aktive -båter i vår organiserte virksomhet for å skape bred og aktiv
konkurranse som ryktes i seilmiljøet (Antallet reflekterer antall båt på startlinjen)
- Sikre kontinuerlig rekruttering (noen går ut hvert år)
o Fra Tur-klassen
o Fra Ungdomsgruppen
o Invitere aktive seilere fra andre foreninger
- Ha en aktiv storbåt arrangementsgruppe
- Tilby bred og aktiv konkurranse som ryktes i seilmiljøet
- Være aktive mot sosiale og trykte medier
- Tilby noe ekstra som coaching på vannet, debrief, tracking, temakvelder, kompetansebank.
Gjerne egne instruktører som kan bistå på ulike posisjoner om bord.
Strategi for å nå målet om 50 båter i organisert virksomhet med «opplæring og tilpassede regattaer»
for turseilere
- Lage et passende & lokkende opplegg
o Opplæring – teori og praksis
o «Tilpassede» regattaer
- Kontakte aktuelle seilere i BSF og få dem med.
- Kontakte seilere i nærliggende båtforeninger og få dem med
- Identifisere nøkkelpersoner som kan tenke seg å drive dette videre
Strategi for å nå målet om å ha en aktiv kjølbåtklasse med flere team med «bagseilere»
-

-

Må løpende vurdere tilbud mot ønsker og behov fra medlemmer. En satsing forutsetter at vi
har initiativtakere til å drive satsingen
Vurdere anskaffelse av 2-4 båter og mulige finansieringsformer
Det må velges båttype å satse på i tråd med resten av seilernorge.
Materiell tilgjengelig for trening og regatta
o Enten kan foreningen kjøpe med søknad om økonomisk støtte og/eller få sponsorer,
eller seilere kjøper selv gjennom et spleiselag
o Leie/Lease i kretsen/forbundet?
Trening for å nå resultater i tråd med valgt båtklasse. Resultatmål om å ha en av gruppene
med i «øverste divisjon» i Norsk seilsportliga
Satsingen kan vurderes som et alternativ for vinterseiling i varme strøk

Strategi for å nå målet om at de som seiler jolle føler seg tatt vare på
-

Det er positivt at også de over 25 år som seiler jolle kan ha glede av sin seiling i Bundefjorden
Seilforening
Vi har dialog med de aktuelle, og vurderer samarbeid med ungdommens treningsgrupper på
treninger og regatta

9.4. Seniorer
9.4.1. Mål for seniormedlemmer i 2025
11. Seniorer fortsetter aktivt i BSF’s virksomhet og deler sin kompetanse og erfaring. Seniorer i
Bundefjorden Seilforening opplever å være inkludert.
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9.4.2. Strategi for seniorer
Strategi for å mål om at seniorer fortsetter aktivt i BSF’s virksomhet og deler sin kompetanse og
erfaring. Seniorer i Bundefjorden Seilforening opplever å være inkludert.
-

Seniorer engasjeres i å bidra i den organiserte virksomheten, i organisasjonen og i
forvaltningen av foreningen
Seniorene må oppleve å være inkludert
o Fange opp de som seiler fortsatt og som går over i gruppen «Senior», dvs de som ikke
jobber. Kan/vil de delta i annen del av virksomheten også?
o Fange opp de som slutter å seile aktivt, kan/vil de delta i annen del av virksomheten
eller støtte foreningen økonomisk eller på annen måte?

9.5. Inkluderende fellesskap
9.5.1. Mål 2025
12. Medlemmer skal oppleve at «her møter du venner», og at det er en forening som kan følge deg
gjennom hele livet og som er en positiv, åpen og samlende forening i nærområdet.
9.5.2. Strategi 2017 - 2025
Etablere årlige sosiale arrangementer pr år som medlemmene prioriterer
Gjennom 3 årlige «faste» sosiale arrangementer skape og beholde interne relasjoner på tvers av
grupper, ulik seilaktivitet og alder.
•
•
•

Uhøytidelig åpning av sesongen i klubbhuset.
Sensommerfest i klubbhuset
Årsfest for alle medlemmer (over 18/20 år?)

Opprettholde egen jollefest for barn
Egen ungdomsfest
Alle medlemmer mottar nyheter regelmessig
Alle medlemmer oppdateres med hva som skjer i alle grupper, om aktiviteter og nyheter i alle
grupper. Kontinuitet av dette er avgjørende og det bør foreligge nyheter fra alle grupper i hvert
nyhetsbrev.
Deling av ressurser - ressurspool (Teknisk, båt, mannskap)
Tilgjengeliggjøre og holde levende en løsning for deling av kompetanse og kapasitet i foreningen.
Dette som et tilbud til klubbens medlemmer.
•
•
•

Frivillighetsarbeid
Profesjonelle tjenester
Mannskapsliste

Mange storbåtseilere opplever at det å samle tilstrekkelig mannskap er vanskelig. Samtidig er det
hele tiden en strøm av seilere som ønsker å være med på enkeltregattaer eller fast som mannskap.
Verktøy for ressurspool for mannskaper til tur og regattaseiling tilgjengeliggjøres for alle medlemmer
og eksterne.
For å kunne å ha nytte av hverandres kompetanse og kapasitet samles dette og kommuniseres til de
som har behov, enkeltmedlemmer eller foreningen. Det er frivillig å stå på listen og om navnet
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profileres eller ikke. For de som ikke ønsker å profilere navnet men som tidvis kan bistå med
tjenester må få forespørsler på annen måte.
Samarbeide med foreningene i nærområdet
Gjennom samarbeid med andre foreninger kunne kommunisere og involvere andre foreninger i felles
aktiviteter i nærområdet.
Informere nærområdene jevnlig om vår virksomhet, vårt tilbud og hvilke muligheter som kan
benyttes av andre.
Åpen kafe i Bundefjorden Seilforening
Gjennom klubbens egne frivillige tilby et begrenset tilbud med kafe i klubbhuset. Et tilbud der det
skapes åpenhet og liv i foreningen for medlemmer og andre som ferdes i nærområdet. Gjerne
søndager i et avgrenset tidspunkt. Hensikten er utelukkende å åpne foreningen for andre i
nærområdet og skape litt liv i område. Dette er ikke ordinært dugnadsarbeid, men forutsetter at
noen med tid og lyst kan ta ansvar for aktiviteten. Gjerne noen av seniorene.
Lokal markedsføring med plakater ol. samt i sosiale medier gjør tilbudet kjent.

9.6. Organisering
9.6.1. Mål for organisering i 2025
13. BSF er effektivt organisert
14. Det er lærerikt og moro å delta som tillitsvalgt eller som annen bidragsyter
9.6.2. Strategi for organisering
Strategi for å nå mål om at BSF er effektivt organisert, det er lærerikt og moro å delta som tillitsvalgt
eller som annen bidragsyter
Videreutvikle en god struktur på organisasjonen og gjøre denne kjent for medlemmene
Gjennomføring av ulike aktiviteter, både enkeltarrangement og løpende oppgaver, utføres primært
av definerte arbeidsgrupper, komiteer. I tillegg aktiviteter som drives av lønnede medarbeidere, eks.
trenere.
Alle arbeidsgrupper, komiteer og annet arbeid eies og/eller ledes av en representant i styret.
Det må opprettholde en god balanse mellom ulike deler av foreningens drift for å opprettholde et
godt tilbud for medlemmene og en sunn økonomi. For å lykkes med dette over tid er det vesentlig å
ha god organisering av arbeidet i foreningen.
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Figur 2 Balanse i de ulike oppgaver
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