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Bundefjorden Seilforening
ÅRSBERETNING FOR 2021
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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Styreeder Arne Isaksen
Nestleder Anne Berggraf 
Styremedlem Helene Blydt-Hansen
Styremedlem Kristian Østlie
Styremedlem Mikael Heimonen
Styremedlem Marte Haugen
Styremedlem Amanda Dibiagio
Styremedlem Andreas Wettre
Varamedlem Jan Martin Brodin
Revisorer Arne Henriksen

Bjørn Werner Johansen
Formann,valgkomite Bjørn Strand Jacobsen
Medlem valgkomite Christian von Trepka
Medlem valgkomite Jarle Kristiansen 
Varamedlem valgkomite Eivind Bakke
Optimist, klassekaptein Rune Skogen
Laser, klassekaptein Ola Sommerfeldt
Kjølbåt, klassekaptein Terje Hall Torgersen
Express, klassekaptein Marius Bakke
Bryggesjef Bjarne Schmidt
Materialforvalter (følgebåter)
Jollegruppa

Regattabane kjølbåt Christian von Trepka 
Klubbhus, driftssjef Styret
Klubbhus, kiosk (onsdag) Elise Moberg
Klubbhus, booking Gunn von Trepka
Klubbhus, vedlikehold David Øverby

Regattakomite, joller Stein Andresen
Regattakomite, kjølbåt Terje Hall Torgersen
Utdanningskontakt Erik Kristiansen
NOR-ratingrepresentant Einar Otterbeck
Seiltingrepresentanter (utpekes av styret)
OAS representant (utpekt av styret)
Ungdomsrepresentant Marius Bakke
Myren Terje Hall Torgersen
Myren byggekomité Erik Kristiansen
Myren byggekomite Dag Rosmo
Myren byggekomite Lasse Kristiansen
Myren byggekomite Bjørn Werner Johansen
Myren byggekomite Ola Christian Sommerfeldt
Myren byggekomite Bjørn Strand Jacobsen
Myren byggekomite Eivind Bakke
Bryggekomite storbåt Christopher Robin Alveberg
Bryggekomite storbåt Morten Aagaard
Bryggekomite storbåt Jan Martin Brodin

Styrets sammensetning 
og tillitsvalgte
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Nok et år med pandemi
Vi har lært å tilpasse oss, men 
også for 2021 ble deler av 
sesongen preget av begrens-
ninger på grunn av pandemi-

en. Mange sosiale tilstelninger er blitt avlyst eller 
utsatt, men vi fikk i hvert fall avholdt jollefesten i 
høst til stor glede for mange unge seilere. I over-
gangen mellom fullt mannskap og begrensning 
ut fra båtstørrelse fikk jeg en del kreative forslag 
med hensyn til antall om bord. Uten å gå i detalj 
kan jeg trygt fastslå at seilere er kreative men-
nesker. På tross av begrensningene har vi arran-
gert jolletreninger, onsdagsregattaer og NM for 
ILCA (Laser) i år. Mye ble annerledes på grunn 
av koronaepidemien dette året. 

Årets medlemsundersøkelse ga oss samme tilba-
kemelding som tidligere år og det synes vi er bra 
tilbakemelding etter 2 år med begrenset aktivitet 
på grunn av pandemien. I år slo det litt negativt 
ut på økonomien med færre deltagere på noen 
arrangementer.

Aktiviteter
Vi har i 2021 hatt aktivitet med omtrent samme 
antall joller og kjølbåter som i 2020, selv om det 

i kjølbåt har vært noen begrensninger med antall 
ombord.
Aktivitetsukene ble gjennomført i kjent stil med 
4 uker med fullt belegg av barn. Seiling har de 
senere årene stått mer i fokus og flere av barna 
har begynt å seile hos oss i løpet av høsten.

Når det gjelder rekruttering av voksne seilere er 
situasjonen noe dårligere, men vår nye satsing på 
egen damegruppe med en fin gjeng med damer 
har ført til at vi har relativt stabilt antall senior-
medlemmer.

Myren
Årets store positive sak for foreningen er byggin-
gen på Myren. Etter 11 år, mange møter, klager, 
befaringer og oppfølginger fikk vi et endelig ja 
fra Statsforvalteren i fjor høst. Gleden var så stor 
at da dette ble presentert for medlemmene var 
det en og annen gledeståre å se. Byggekomiteen 
fikk endelig lov til å jobbe med planer for byg-
ging og fremdrift for prosjektet. Dugnadslister 
ble laget og fra oktober og frem til jul ble det 
gjennomført over 1000 timer dugnad. Graving, 
støpning og snekring av 350 kvadratmeter plat-
ting ble gjennomført.
I løpet av våren vil resten av byggingen være klar 

og fra og med denne sesongen har vi endelig et 
bra tilbud til våre jolleseilere på Myren. 

Økonomi
På grunn av tidligere avsatte midler og tippemid-
ler vi får når bygging på Myren er ferdig klarer vi 
å gjennomføre dette prosjektet med egenkapital. 
Det blir et økonomisk løft og uten den enorme 
egeninnsatsen hadde det ikke vært mulig å få 
gjennomført uten å ta opp lån. Med normal drift 
de neste årene vil vi igjen få litt reserver å tære på 
til eventuelle nye prosjekter.
Etter mitt første år som styreleder vil jeg takke 
for alle de positive tilbakemeldingene fra med-
lemmene. Det er en stor glede å lede en forening 
med så mange hyggelige 
mennesker. Fortsetter den 
gode stemningen i forenin-
gen fortsetter jeg gjerne 
noen år til.

Takk for innsatsen og 
positive bidrag alle 
sammen.

Arne Isaksen
Styrets leder

Lederen har ordet
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Styremøter
Styret har i perioden hatt 10 ordinære styremø-
ter, der 8 møter har vært gjennomført på Teams 
og 2 som fysiske møter. Styret har vært beslut-
ningsdyktig på samtlige møter. Referater vil bli 
publisert på BSFs hjemmesider så snart tekniske 
utfordring er løst. Det er ellers gode diskusjoner 
og god stemning på styremøtene. 

Strategi og 
handlingsplaner
Den strategien vi nå jobber etter i foreningen va-
rer til 2025 og ble sist revidert i 2018. I 2022 gjør 
vi et arbeid for igjen å revidere strategien. Dette 
er en prosess som inneholder flere skritt som 
allerede har startet. Vi ønsker først å diskutere 
de overordnede målene med flere grupper på en 
åpen måte slik at disse er godt forankret og blir 
et solid grunnlag for å revidere/definere delmål 
og videre planer. 

Vi har diskutert på en åpen måte med en liten 
gruppe av klubbens mer aktive medlemmer for å 
lytte til deres tanker om hva som oppleves som 
interessante og riktige ambisjoner. Resultatet av 
denne diskusjonen er/blir diskutert av styret og 
bearbeidet noe før vi legger dette fram til en åpen 
diskusjon på årsmøtet. 

Dette vil gi noen føringer styret så kan bruke for 
å revidere delmål. Delmålene vil igjen bli testet 
ut i noen referansegrupper utover våren og som-
meren. Noen tiltak vil bli gjennomført for å teste 
ut ideer. Evaluering av disse testene blir gjort av 
styret og diskutert med noen referansegrupper 
før en revidert strategi blir laget og lagt fram på 
årsmøtet i 2023 til godkjenning. 

Styret har brukt sitt nettverk i klubben til å 
definere referansegruppe(r). Dersom du ønsker å 
være en del av en slik referansegruppe vil vi gjer-
ne høre fra deg. Ta kontakt med Andreas Wettre 
(andreas@wettre.net).

Medlemsbevegelse
Definisjon av yngre seilere er endret underveis: 
1999-2000: 0-16 år
2001-2005: 0-19 år,
2006-2020: 0-25 år

Ved utgangen av 2021 har klubben :

Endring siste år, nedgang på totalt 57 medlem-
mer. Dvs. at vi har 617 medlemmer pr. 31.12.21. 
Vi har dessverre i år hatt en negativ vekst i med-
lemsmassen, der andel juniormedlemmer som 
har gått mest ned. Dette må også sees i sammen-
heng med koronapandemien og strengere regler 
for idretten.

Gruppevis antall deltakere i de ulike 
gruppene:
Optimist nybegynnere: 14 seilere
Optimist viderekommende: 10 seilere
Optimist regatta: 3 seilere
Optimist Norgescup gruppen: 5 seilere
29’er: Én seiler
Laser: Ni seilere
Waszp: Én seiler

366 medlemmer under 26 år, 
en nedgang på 45 stk.

251 medlemmer over 26 år, 
en nedgang på 8 medlemmer. 

Andelen medlemmer under 26 år er 59 
%, en liten nedgang på 2 prosentpoeng

sammenlignet med 2020. 

Tallene over er hentet fra det som er rapportert igjennom 
idrettsregistreringen til NIF hvert år. 
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Informasjon og 
kommunikasjon
Bundefjorden Seilforening har medlemmer i alle 
aldersgrupper og har som målsetning å gi med-
lemmene bred informasjon om aktiviteter, resul-
tater og om de prosjekter og prosesser som pågår 
til enhver tid. For å oppnå denne målsetningen 
benytter styret ulike informasjonskanaler i sin 
dialog med medlemmene.

Våre kanaler
Det meste av nyheter blir lagt ut på Facebook 
på vår hovedside, samt undergrupper, Instagram, 
nettside. Facebooksidene har vært aktivt brukt av 
medlemmer med tilbakemeldinger, beskjeder og 
innspill. 
Hjemmesidene våre har vi holdt oppdatert gjen-
nom året og det er en kanal der også andre seilere 
kan finne nyttig informasjon om foreningen.
Viktig informasjon som er viktig at kommer 
ut til medlemmene sender vi i tillegg gjennom 
epost.

Seilmagasinet
Foreningen har i 2020 annonsert på våre klubbsi-
der i Seilmagasinet som et ledd i strategien med 
å få flere medlemmer både på junior og seniorni-
vå. Dette er i henhold til den løpende avtalen vi 
har med Seilmagasinet. I tillegg får medlemmene 

Seilmagasinet seks ganger i året i posten, samt 
nettilgang til Pluss-sidene som en del av med-
lemskontingenten. 

Gjennom Bundefjordsidene i magasinet har 
medlemmene og andre lesere kunnet følge hva 
som skjer i foreningen.
Vi vil oppfordre alle aktive i foreningen til å 
tipse og sende inn stoff og bilder som viser hele 
bredden i foreningens daglige virke. Send e-post 
til bundefjorden@gmail.com. 

Og en stor takk til de som har bidratt med stoff.
Som et ledd i markedsføring av foreningen og 
for å styrke rekrutteringen har vi også deltatt på 
arrangementer i nærmiljøet.
Anne Berggraf, kommunikasjon

Utdanning/Kurs
BSF ser det som svært viktig å få opp flere kurs-
deltagere til Trener, Dommer og Arrangører. Det 
var kun ett par stykker som gjennomførte kurs i 
2020, og fremdeles er det veldig tynt i toppen. Vi 
jobber iherdig videre med å få flere til å utdanne 
deg innenfor dommere, trenere og arrangører. 
Klubben dekker kursavgift og bøker så det er 
kun snakk om å avse en helg / noen kvelder for å 
kunne gjennomføre kurs. Vi har som mål og bli 
flinkere til å involvere dommere og arrangører på 
våre egne arrangementer i tiden fremover slik at 

-Express: Ni båter á ca. tre seilere, 27 seilere
Aktive kjølbåter (eks. Express): ca. 35 båter á ca. 
fire seilere, 160 seilere

Tilbud til medlemmene
Som medlem av BSF nyter du godt av et bredt tilbud 
og en rekke gode fordeler:
• Tilbud til alle aldersgrupper og alle ambisjonsnivå
• Meget godt jollemiljø for unge seilere, med trene-

re av høy kvalitet
• Flott klubbhus helt i vannkanten – til klubbens 

aktiviteter og til utleie
• Parkering ved klubbhuset
• Temakvelder for medlemmer gjennom året
• Oslofjordens største felt i ukentlige onsdagsregat-

taer
• Rabatt på kjøp av varer hos utvalgte leverandører.
• Aktivitetsuker i skoleferien
• Rabatert leie av klubbhus til private arrangemen-

ter
• Årsabonnement på SEILmagasinet (Inngår gratis 

for senior og familiemedlemmer)
• Egen redaksjonell side i SEILmagasinet til glede 

for klubben og våre medlemmer
• Medlemsfordeler gjennom Norges Seilforbund 

(NSF)
• SAS sportfordeler (Rabatterte priser, to kolli 

m.m.)
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flest mulig får praksis.
Kunne du tenkt deg å ta ett kurs så ta kontakt!
Erik Kristiansen, utdanningskontakt

Ungdomssatsingen vår 
på Myren
2021 skulle bli året som gikk vår vei. I juni fikk 
vi, etter 11 år, endelig igangsettelsestillatelse og 
selv om den ble påklaget, stadfestet Statsforvalte-
ren vedtaket i oktober.
Dette var helt fantastiske nyheter og med stram 
tidsfrist om bruk av tippemidler var det ikke mer 
enn tiden og veien for å starte opp.

Det ble en hektisk oktober med forberedelser 
for innkjøp, leie av maskiner og ikke minst få en 
større dugnadsgjeng på plass.
På fem hektiske uker i november og desember 
ble det gravd, støpt og snekret 350m2 platting. 
Dette hadde ikke vært mulig uten mer enn 60 

personer som deltok og la ned over 1000 timer 
i disse hektiske ukene. For en innstas, samhold, 
stå-på-vilje og arbeidsglede som finnes blant våre 
medlemmer. Jeg er umåtelig stolt av alle medlem-
mene som har ofret så mye tid for at vi har kom-
met så langt i byggeprosjektet.
Nå gjenstår bygging av de 2 bodene. Dette arbei-
det starter opp i februar og vi har ett mål å kunne 
ta i bruk anlegget til åpning av seilsesongen i april.

Hilsen en meget stolt prosjektleder
Erik Kristiansen

Kjølbåtbryggene
Vinteren 2020/21 var en vinter med lite is. 21 
båter lå i havnen. Sommeren 2021 fungerte uten 
problemer på bryggene, de var fullbooket og alle 
plasser ble optimalt benyttet.Vi takker for bra 
innsats på de dugnader som har vært holdt.

Bryggekomitéen består av 4 aktive medlemmer 
som har hatt jevnlige møter gjennom året og har 
optimalisert bruken av bryggene. Samtlige plas-
ser har vært utleid med 50 betalende båter gjen-
nom sommer-sesongen, og 21 på vinterlagring. 
Tilbudet ser dermed ut til å være godt mottatt.
Bryggekomitéen har tett dialog med Styret, og 
rådgir etter de rammer som er satt.
Det er for vinteren 2021/2022 båter i vinterlag-
ring med 10 ispropeller til sammen på både A og 
B bryggen i vinter. Bryggene blir på denne måten 
sikret godt mot eventuelle 
skader av is.

Vi ser frem mot en 
fin vår og kommen-
de seilsesong uten 
store investeringer 
på kjølbåtbryggene.

Bryggesjef, 
Bjarne Schmidt

Her er status pr 01.01.2022
 
• 23 klubbdommere
• 19 Kretsdommere
• 2 Forbundsdommere
• 0 Direktedommere
• 0 Banedommere
 
• 19 Arrangør I
• 17 Arrangør II
• 2 Regattasjefer
 
• 18 Trener 1
• 5 Trener 2
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Bøyer og baner
Christian von Trepka med venner har også i år 
tatt et ansvar for regatttabanen vår. Etter initi-
ativ fra Christian ble det godkjent av styret at 
en egnet bøyebåt burde anskaffes. Det er en stor 
jobb å legge ut permanente bøyer, ikke minst å ta 
dem inn igjen. Det brukes normalt 2 dregger pr 
bøye (2x15kg) og dette er en tung jobb manuelt 
(fra en RIB). Flere av merkene ligger på nærmere 
100 m dyp.

En egnet båt ble anskaffet våren 2021, og etter 
en del dugnadsarbeid ble motor fikset (Takk til 
Martin Schanche som velvillig tok imot motoren 
til service i sitt verksted i Drøbak). Etter noen 
oppstartsutfordringer og småproblemer fremstår 
nå Damper’n som en super båt til formålet. Den 
benyttes nå også til startbåt.  2 ivrige medlemmer 
i klubben bidro med en raus sponsing av inn-
kjøpet, slik at utlegget for klubben har blitt lite i 
forhold til nytten av båten.

Til våren vil både båt og vinsjer gjøre bøye- og 
dregghåndteringen vesentlig lettere. Samt mulig-
gjøre en mer profesjonell arrangering av regattaer 
med skikkelig startbåt. Sikkerheten er også økt 
ifm regattaer, dette er blant annet bevist i seson-
gen da det var flere grunnstøtinger av deltakere. 
Bl.a. slepte Damper’n inn en Express med skadet 
ror etter en smell.
 

I sesongen har alle bøyer stort sett ligget godt, 
dog sliter vi fortsatt med at «badegjester» fortøy-
er i dem. Dette medfører at bøyer kan drive av da 
båtene trekker moringene på dypere vann. Her 
er merke 3 spesielt utsatt. Medlemmer henstilles 
til å praie de som gjør dette og informere om at 

dette ikke er fortøyningsbøyer. Neste sesong vil 
merkene merkes enda bedre med «IKKE FOR-
TØY»
 
Et annet tiltak i høst var å forsøke refleksbånd på 
bl.a. Origo-bøya. Dette viste seg effektivt i mør-
ket, og vil bli gjort på alle bøyer til neste sesong.
 Styret takker også for at det meldes inn når det 
oppdages bøyer på avveie eller som er borte.

Forningens båter, 
motorer, utstyr
Seilforeningen 19 Optimistjoller, 3 Lasere og 6 
RIB-er. I tillegg har foreningen tre eldre båter 
(Pionerer og GH) og to Express seilbåter. Den 
andre Expressen ble tatt i bruk 2021 og skal 
brukes av BSF dameteam. Våren 2021 mottok 
foreningen en VSR-RIB som var bestilt i 2020. 
Under året 2021 ble også den siste av de gamle 
Grand RIB-ene solgt.

Seilforeningen har åtte hengere for transport av 
båter. En av hengerne er spesielt laget for trans-
port av Lasere. Under 2021 ble det gjennomført 
en omfattende service av foreningens tilhenge-
re, ettersom de ikke holdt forsvarlig stand for å 
brukes i trafikken.

På høsten 2021 ble det gjennomført service av 
båter, motorer samt vedlikehold og reparasjon 
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av skader på båtene. Øvrig vedlikehold av båter, 
motorer og tilhengere er blitt gjort på dugnad, 
for eksempel bytte av vinsjer på tilhengere, sty-
ringsvairer på RIB-er osv.

Ansvarlig, Mikael Heimonen 

Aktivitetsukene
Aktivitetsukene ble en stor suksess også i 2021 med 164 påmeldte deltakere. Lederne klarte å 
gjennomføre på en god og forsvarlig måte med koronaspøkelset over oss. I samarbeid med aktivi-
tetslederne utarbeidet vi en ny ukeplan over aktiviteter der alle barna skulle gjennom daglige økter 
med seiling/ vannaktiviteter/landaktiviteter. Mer aktivitet knyttet til seiling, en sterk oppfordring til 
mobilfri uke for barna og god innsats av klubbens aktivitetsledere, bidro til mange gode tilbakemel-
dinger fra fornøyde foreldre til fornøyde barn. 

Hovedfokus på aktivitetsuken er å få barna til å oppleve glede og mestring med seiling. Sporty inn-
sats og improvisasjon av aktivitetslederne gjorde at de fikk snudd seg rundt og gjorde gode endringer 
i planene der dette ble nødvendig. Både på grunn av vær og tilgang på båter. Dette er en viktig akti-
vitet for klubben både for profilering og for inntekter. Takk til alle som bidro til vellykkede uker.

Marte Haugen og Anne Berggraf, 
ansvarlige for aktivitetsukene

Vi må fortsette å ha søkelys på å ta vare 
på vårt utstyr og punktene nedenfor er 
viktig å ha med seg.
• Lås båtene når de ikke er i bruk
• La låsvaier og lås ligge igjen på bryg-

gen når dere bruker båtene for trening
• Ta med og fest låsvaier i båten og bruk 

låsen til å feste båten til bryggen når 
dere bruker båtene utenfor foreningen

• Husk alltid å pumpe opp pongtongene 
hvis det er lite luft

• Peil olje en gang i måneden
• Vipp opp motor etter bruk
• Tøm båten for vann
• Fjern drikkeflasker, søppel og ting som 

ikke hører til båten etter bruk
• Rapporter feil på utstyr til klassekap-

tein/materialforvalter.
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Optimistrapport
2021 har vært et år fylt med seileaktiviteter både i klubben, kretsen, 
nasjonalt og internasjonalt til tross for pandemien. Det har vært seilt og 
trent utallige timer!

I høstsesongen var det 32 optimistseilere 
i BSF. Nybegynnergruppen startet med 
7 seilere ved sesongstart, og fikk 7 nye 
seilere etter sommerferien. Viderekom-
mendegruppen (VK) hadde 10 seilere 
gjennom sesongen. Ved sesongstart var 
det 5 seilere i NC-gruppen og 3 seilere i 
regattagruppen. Gruppene ble i løpet av 
året slått sammen til en gruppe.

Rune Skogen, 
Klassekaptein Optimist

Trening og 
klubbregattaer
På tross av pandemien har treninger og klubbregattaer blitt gjennomført 
tilnærmet som i et normalår. Trenersituasjonen har gjort at Nybegyn-
nergruppen har trent på mandager og onsdager istedenfor mandager og 
torsdager. I tillegg måtte nybegynnere på høsten bli delt inn i en egen 
gruppe (restriksjoner på maks 10 i gruppene) og dele på trenerressursene 
med gruppen som begynte på våren slik at alle nybegynnere kun fikk én 
treningsdag i uken. 
 
Nybegynnergruppen
Nybegynnergruppen har vært 
ledet av Jenny Steinsdatter og 
Einar Aarnæs. I mai startet 
syv seilere på nybegynner-
kurs. Det ble avholdt kull-
seilingskurs på Lambertseter 
Bad og det ble en fin vår med 
mye godt vær og fin «nybegyn-
nervind». Utviklingen gikk fort 
for de unge seilerne. Etter aktivitets-
ukene fikk vi syv nye påmeldte til ny-
begynnerkurs. På grunn av restriksjoner om maks 10 seilere per gruppe 
ble det to Nybegynnergrupper hvor den ene trente på mandager og den 
andre på onsdager. Det ble arrangert kullseilingskurs på Lambertseter 
Bad for den nye gruppen og to treningshelger for begge gruppene gjen-
nom høstsesongen. Samarbeidet mellom trenerne fungerte svært godt, 
med fokus på å gi seilerne individuell oppfølging. Moro med så mange 
blide og motiverte seilere. Dette lover godt for seilingens fremtid.
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VK-gruppen 
VK-gruppen ble trent av Cedrik Kløvstad og Felix Sommerfelt og telte 
10 seilere.
På grunn av korona ble det ingen teorikvelder før oppstart, og det ble 
også litt senere sesongstart enn det ellers ville ha blitt. Seilerne hadde 
noe teori på Myren før seiling.

Det har vært god deltagelse på treninger gjennom sesongen og seks av 
seilerne fra VK-gruppen kvalifisert seg til sølvror blant annet gjennom 
deltagelse i Asker-Optimisten og Bærum høstcup.

NC- og regattagruppen
Treneransvaret for NC-og Regatta gruppen har vært delt blant flere 
trenere gjennom sesongen. Aron Heimonen, Caroline Rosmo, Sindre 
Bakke, Julius Rosmo og Diane Ninauve-Jutulstad samt Kristoffer Ros-
mo på NC-regattaer og NM. I løpet av sesongen ble Regattagruppen 
og NC-gruppen slått sammen.

Det ble ingen Garda-tur i påsken, men NC-gruppen gjennomførte fire 
treninger på hjemmebane, og fortsatte med ordinære treninger rett etter 
påsken. 

Alle gruppene avsluttet ordinær trening til høstferien. NC-gruppen 
holdt det gående noen helger frem til slutten av november.

Regattaer og samlinger
Vårsesongen ble preget av pandemien og alle mesterskap ble avlyst. I 
høstsesongen har det blitt arrangert to Norgescuper, én i Tønsberg i 
august og én i KNS i september. I tillegg er det arrangert NM i Bergen 
i midten av august.

Bundefjorden har stilt med mellom fire og seks deltagere i klassene 
U12 og U15 i disse mesterskapene.  

Nordisk Mesterskap ble avholdt i Sverige i slutten av juli. Fra Bun-
defjorden deltok Helena Hafver Rønjum, Ingrid Husvik og Arthur 
Husvik.

Det har også vært stor deltagelse på de regattaene som har vært arran-
gert i kretsen i løpet av høsten, Asker-Optimisten og Bærum høstcup 
med kretsmesterskap. Det ble også arrangert en forsinket Frostbite i 
Soon i månedsskifte oktober/november hvor Bundefjorden stilte med 
fem optimistseilere.

Innetrening på Klemetsrud
Det arrangeres også denne vinteren innetrening for Optimist-gruppen 
på Klemetsrud på mandager med Felix Sommerfelt og Einar Aarnæs 
som trenere.

Jollefest
Den tradisjonsrike jollefesten ble avholdt 10. november på Nord-
strand Velhus. Det ble utdelt bronseror til nybegynnere, sølvror til 
VK-seilere og gullror til NC-seilere samt premier for deltakelse i 
vårcup, høstcup, klubbmesterskap og Ulvøya rundt. Pokal for ivrigste 
nybegynner ble tildelt Marius Kjensli Hyldebrand. Pokal for seiler 
med best fremgang i NC-gruppen ble tildelt Nikolai Renø.
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29’er

Diane Ninauve sammen med sin partner Cornelia Fure. Foto: Niclas Fure 

Bundefjorden seilforening har ikke treningsgruppe for 29’er da vi bare 
har en seiler klassen.  Seilerne trener sammen med seilere fra KNS på 
Ulabrand.  Noen høydepunkter: I 29 er klassen har det vært et fantastisk 
år for Diane (BSF) og Cornelia (KNS)
Diane Ninauve Jutulstad BSF og Cornelia Fure KNS ble nr. 1 over all 
på Norgesranking i 29’er i 2021. Diane og Cornelia vant NM i 29 ’er i 
2021.
Diane og Cornelia ble nordiske mestere U 18 jenteklassen i 29’er i År-
hus, og nr. 2 av jentene sammenlagt (10 overall).
Diane og Cornelia ble tatt ut som beste jentebåt i Norge i 29’er til å 
delta i junior VM i Oman i desember. De endte på en god 6. plass.    
Jentene går siste år på NTG sammen, og de satser på en fin 2022-
sesong.

Brigitte Ninauve
Foto: Start i NM Laser 2020. Fotograf: Ola Som-

Laser
Det har som for alle andre vært et utfordrende år på mange måter.
Treningsmessig med forbud, begrenset antall, deling i grupper etc. og i 
form av lite konkurranser.

Stor, men forventet skuffelse over at Garda ble avlyst i påsken. Vi får 
tenke på de der nede som hadde det adskillig verre enn oss.
Motivasjonsmessig med at det har vært avholdt få internasjonale mes-
terskap som har medført karantener og andre utfordringer.
Vi har allikevel deltatt i de to Norgescupene som gikk av stabelen i hen-
holdsvis Stavanger og Sandefjord samt NM i KNS og NM olympiske 
klasser i Bergen.

Lasergruppen har vokst godt i år og vi deltar nå i alle klasser inkludert 
Master. At det kommer flere til nedenfra i 4.7 er også gledelig.
Bundefjorden legger vekt på å ta inn de som kommer nedenfra med 
åpne armer, så velkommen til Sindre; Vilde og Ana! Med siste tilskudd 
ser det ut til at gruppen teller 10 aktive neste sesong.
Jens Kaastad Ørjavik og Caroline Rosmo deltok i EM Radial i Gdansk 
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Polen. Oppsummeringen fra EM er lærerikt, 
høyt nivå og mye skift som gjorde det utfordren-
de.

Ellers skryter de av Gdansk som en hyggelig by 
med gode og rimelige middager selv om Corona 
tiltakene var strenge med munnbind ute og inne.
Peer Moberg har vært trener i år som i fjor og 
fikser trenere på høyt nivå under eget fravær.

Caroline Rosmo har også deltatt i diverse andre 
internasjonale mesterskap.Hjemme tok hun sølv 
i NM og ble beste jente.
I samme mesterskap tok debutanten Sindre 10 
plass i et felt på 34 i klassen 4.7. I Siste Norges-
cup fulgte han opp med 8 plass i et felt på 36.

Vi gleder oss til neste sesong og ønsker alle god 
helse. Ta vare på hverandre!

Ola Sommerfeldt, klassekaptein

Tabellen under viser utvikling i Bundefjordens 
deltagelse i utvalgte nasjonale og internasjonale 
regattaer de siste årene:

Kjølbåtrapport 2021
Våren 2021 ble igjen krevende når det handlet 
om å tilpasse onsdagsseilasene til Helsedirektora-
tets smittevernpålegg. Vi måtte ta mange hensyn 
og foreta mange endringer – vi forsøkte å kom-
me i gang og startet først kun to ombord og kun 
Expresser, og senere åpnet vi for inntil 25 båter, 
fortsatt maks to personer ombord. 

Først ute i juni ble det tillatt med litt flere seilere 
ombord, avhengig av båtens lengde. De siste to 
regattaene kunne vi seile med fullt mannskap, og 
servere vafler og ha premieutdeling på brygga. 
Sammenlagtresultater blir derfor meningsløse å 
se på.

Høsten ble det endelig normal seiling med fullt 
mannskap på alle båter, vafler premieutdeling og 
god stemning. 
Trolig er vi den klubben i Norge med de beste 
onsdagsregattaene! Totalt 51 båter deltok på våre 
onsdagsregattaer i 2021.

I år ble vår nye startbåt testet, fikset og tilpasset. 
Og døpt til Damper´n. Dette blir bra, så man 
lurer på hvorfor vi ikke har gjort det for lenge 
siden.

Facebook brukes aktivt til å spre informasjon, 
dele bilder og publisere analyser basert på RaceQ. 
Analysene tar litt tid å lage, men flere etterlyser 

Foto Vegard Aspelund

Foto Vegard Aspelund

Foto Thomas Nilsson
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Regattadeltakelse
Bundefjorden Vårcup ble arrangert helgen 5. og 6. juni med 14 del-
takende båter, igjen med sterke mannskapsbegrensninger på grunn 
av Covid. Lite vind lørdag og bra forhold søndag med seiling på 
«Operabanen». Det deltok fem Knarr og ni i DH Nor Rating.

Opplagsregattaen ble avholdt lørdag 16.oktober med fin vind. 
26 båter deltok.
 
2021 NM ORCi gikk i Tønsberg i august. Magic fikk en flott 2. 
plass, Sons of Hurricans 10., Masito på 18. plass. Det er også verd 
å nevne at flere av båtene som deltok er ofte å se på våre onsdagsre-
gattaer. Gratulerer til alle!

I Nesodden høstcup var vi godt representert med 12 båter og Sons 
of Hurricans fikk 1. plass!

I NM shorthand var vi i år kun representert med 2 båter og dess-
verre ingen pall-plasser (18. og 23. plass) 
 
En del av våre seilere deltok i Færder’n versjon 2021 som ble en 
vindfull regatta som inkluderte mastebrudd og andre uhell. Tøft 
gjort å fullføre. Aasmund Drolsum med Magic tok en 2. plass i sin 
klasse, og Birger Lie med Granville Express tok klubbens andre 
pallplass med en 3. plass i sin klasse. 

Aasmund Drolsum med Magic tok en 2. plass også i 
Hollender’n. Marius Bakke og mannskap tok med sin Express også 
en 2. plass i denne regattaen – og Sindre Bakke tok 2. plasseni Sin-
gle Handed. Mange andre fra klubben deltok også i Hollender’n.

dem om de blir forsinket eller ikke utarbeidet noe som viser at tilbu-
det blir satt pris på.

Ungdomsexpressen, Siela Experience, ble i 2021 disponert av Adele 
Niaveue Jutulstad.
For mange ivrige seilere fra 
Bundefjorden ble det også Al 
Cap seiling i Middelhavet! 

Terje Hall-Torgersen,
klassekaptein

Foto Vegard Aspelund
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Seiling
Etter jomfruturen i slutten av juni, ble det en 
rekke treningsturer gjennom hele sommeren, 
og videre utover høsten. Ida Julsen og Victoria 
Prøitz har stått for mange treningsturer med 
mindre erfarne dameseilere.
Første onsdagsregatta var 30. juni 2021. 

Team Naomi, 
BSFs dameteam
Oppstart høst 2020 / vår 2021
Litt i forkant av Norges Seilforbunds mål som 
nå er nedfelt i NSFs nye strategi- og handlings-
plan og vedtatt på seiltinget 13. mars 2021, har 
Bundefjorden hatt et ønske og mål om å få flere 
aktive og deltagende jenter, kvinner, damer med 
i norsk seilsport. På slutten av 2020 søkte BSF, 
med styremedlem Anne Berggraf, etter kvin-
nelige seilere for å sette sammen et dameteam. 
Informasjon og søk gikk via Hunseiler-gruppen 
på Facebook, BSFs Facebooksider, Instagram, og 
gjennom artikkel i Nordstrand blad, og noen så 
det på Anne Berggrafs private facepost. Før før-
ste digitale treff i desember 2020 hadde allerede 
25 kvinner og jenter meldt seg. 

Våren 2021 kjøpte BSF 
en Albin Express til laget 
og den ankom havna 8. 
mai. Raskt fikk vi i stand 
to dugnader med vasking 
og polering.  Morten og 
Halvor fra Puls har vært 
helt utrolig hjelpsomme 
og stått på med mye 

hjelp for å klargjøre båten. 
26. juni var båten klar for første treningstur. 

Organisering
Fram til november har Anne Berggraf i styret 
vært koordinator og kontaktperson, og vi har 
hatt en egen ledergruppe bestående av skippere, 
de som har nok erfaring til å håndtere båten. Fra 

oktober tok Ida over koordinatorrollen og skip-
perne fortsetter som en ledergruppe. 
Det er kun skipperne som får ta ut båten, som 
arrangerer treningsturer og sammen setter 
opp lag for onsdagregattaene. Målet er 
at vi skal få opp kompetansen slik at vi 
blir flere skippere, og enda flere damer 
i mannskapspoolen.

Antall aktive som har vært med å seile 
i 2021 er i overkant av 20 stk. Vi har 
en felles facebookgruppe, BSFs dame-
team, for laget og interesserte som nå teller 
50 medlemmer.
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Arrangementer utenom seiling i
 2021: 
18. februar 2021 “Knuter, tau og rigg”
10. februar “Vind og vær” ved Eivind
10. mars 2021 “Mann over bord!”, eksternt
23. mars 2021 “Regattaseiling” med Amanda
14. april 2021, “Hvordan bygge lag, med Andre-
as”
19. oktober 2021, “La oss møtes!” , første fysiske 
møte på klubbhuset uten om seilingstreff, der vi 
diskutere veien videre med 10 deltakere.
Representatner for dameteamet har deltatt på 
to høstdugnader.

Medlemmer som også har blitt crew 
på andre seilelag: 
Salme har fått plass på Thunkerchicken, Express 
i Bundefjorden
Victoria er fortsatt med på kvinnelaget til KNS’ 
damesatsning mot ORCi 2022 på Hankø med 
IMX
Ida er med på lag i en X-95 ved Grimsøy, Sarps-
borg. 

Ida Julsen, koordinator Team Naomi

Lagseilas mot Bundus
Våren 2021 fikk vi en hyggelig invitasjon fra våre 
venner i Bundus. Vi ble utfordret til lagseils i 
Oslojolle og dette ble gjennomført en lørdag i 
august. Vi Bundefjordsseilerne fikk låne 4 båter 
og stilte til start etter en rask trening/introduk-
sjon i seiling med Oslojolle. 4 regattaer ble gjen-
nomført med stor innlevelse og gjennomført med 
stil. Dessverre viste ordtaket seg at de gamle var 
eldst og vi måtte se oss slått av Bundus-gjengen. 
Arrangementet ble avsluttet med pizza, kaffe og 
kaker.

Neste år håper vi å få gjennomført en tilsvarende 
regatta med Expressene våre.
Dette er et sportslig og sosialt arrangement som 
vi håper å lage tradisjon av.

Regattaer
• Antall onsda-

gregatter der vi 
stilte til start i 
2021: 9 stykk. 

• En gang før 
sommeren, og 
åtte i høstsesongen. Antall tre-
ningsturer: mer enn 12 

• Til sammen har båten vært ute 
med mannskap 21 ganger siden 
18 august

• 15 damer har vært med som 

Skippere per 
november 2021:
Victoria Prøitz
Vibeke Lie
Anne Berggraf
Ida Julsen
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Sosiale aktiviteter
2021 ble nok et år preget av sosial tørke. Sam-
linger som årsfest, pubkveld i vinterhalvåret, 
rekeaften på brygga ble stoppet av smitteverns-
restriksjoner.  Likevel klarte vi å gjennomføre 
en samling ute på brygga etter Opplagsregatten, 
med hyggelig premieutdeling og god mat.

Anne Berggraf, inkluderende fellesskap.

Økonomisk støtte
Vi har som tidligere år søkt om støtte hos diverse 
aktører som vi kjenner til, slik som Sparebank-
stiftelsen, Oslo Idrettskrets, Danske Bank etc. På 
bakgrunn av diverse investeringer og kostnader 
vi vet kommer i fremtiden har flere av søknadene 
vært fokusert på blant annet myren. 
Resultatene av søknadene står i BSF driftsregn-
skap. 

Vi har blant annet fått støtte fra Idrettens sports-
lige utvalg, støtte til andre aktiviteter og covid- 
19-relatert kompensasjon.

Da vi endelig er i gang med byggingen på Myren 
håper vi bidragsytere i større grad vil gi tilslag til 
dette gjennom 2022.Vi ønsker flere sponsorer og 
muligens har du som medlem noen bedrifter som 
ønsker å profilere seg med BSF sponsingstilbud. 
Dette er en ypperlig mulighet til profilering av 

din bedrift i seilerrekrutteringsmiljø og blant 
seilinteresserte. 

Profileringsalternativer:
• Bannere/arenaseil på arena
• Reklame på seilbåtene
• Firmanavn på fast regattabane
• 1/1 side annonse i «SEILmagasinet» til me-

get gode betingelser
• Logo med lenke på BSFs hjemmesider
• Hovedsponsor eller delsponsor 

Ta gjerne kontakt med oss på 
bundefjorden@gmail.com.
Vi minner dessuten om Grasrotsandelen, som 
Bundefjorden Seilforening setter stor pris på.

Kristian Østlie, støtte- og sponsoransvarlig

Økonomi
Som følge av covid-19-pandemien har det vært 
lavere inntekter fra regattaer og lavere stevneinn-
tekter enn et normalår.
Utgiftene til byggingen på Myren preger også 
økonomien. Det har vært utgifter på i overkant 
av 600.000 til Myren i 2021.

I tillegg har foreningen i løpet av 2021 kjøpt en 
Express til damesatsingen, ny rib, startbåt og 
rigger til klubbens laserbåter. Dette har latt seg 

gjennomføre i 2021 ved bruk av tidligere avsatte 
midler, søknadsmilder og mottatte gaver.
Likviditeten i klubben er redusert med cirka 
650.000 i 2021, men er fortsatt god.

Helene Blydt-Hansen, økonomiansvarlig

Takk for et givende år i 
Bundefjorden Seilforening. 

Vennlig hilsen styret,
Bundefjorden Seilforening
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Sportslige toppresultater for joller fra 2009 - 2020:
2009 Optimist Nordisk Bronse Amanda di Biago

Optimist NC sammenlagt Bronse Kristoffer Rosmo

2011 Optimist NC sammenlagt Sølv Kristoffer Rosmo

2012 Optimist NM Gull Caroline Rosmo

Optimist NC sammenlagt Sølv Caroline Rosmo

Zoom8 NM Gull Victoria Heiås

Zoom8 NC sammenlagt Victoria Heiås

2013 Laser NM Bronse Caroline Rosmo

2014 Optimist Nordis Bronse Fredrik Andrese

Europa: NM Bronse Kristoffer Rosmo

Europa NC sammenlagt Kristoffer Rosmo

Laser NM Bronse: Caroline Rosmo

2015 Optimist NM Gull Sarah Thodesen

Laser NM Bronse: Caroline Rosmo

2016 Optimist NM Gull Sarah Thodesen

Laser VM Sølv Caroline Rosmo

Laser NM Sølv Sindre Bakke

Laser NM Bronse Øystein Homstvedt

2017 Optimist Nordisk Sølv Diane Ninauve Jutulstad

Laser NM Gull Caroline Rosmo

2018 Laser Standard NC Gull Sindre Bakke

Laser radial NM Sølv Fredrik Andresen

Laser Standard NM Bronse Fredrik Andresen

Laser Radial damer Bronse Caroline Rosmo

2019 Laser Radial NM Olympiske klasser Sølv Caroline Rosmo.

Laser 4.7 NN Sølv Jonas August Stjernstrøm.

2020 Laser Radial NM Sølv Caroline Rosmo


