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Styrets sammensetning 
 
Konstituert leder: Stig Tenggren 
Nestleder: Gunnar Jørgensen 
Kasserer: Vibeke Jenssen 
Styremedlem: Per Saupstad 
Styremedlem: Hege Kvalnes 
Styremedlem: Steinar Jonassen 
 
Varamedlem: Ellen Strand 
Varamedlem: Helge Andreassen 
  
Valgkomité: Fritz Breivik og Bernt Aanonsen 
 
Revisorer: Ann Karin Tenggren og Fritz Breivik 
 
 
Styrets arbeid  
 
Styrets arbeid har nok vært noe preget av at det ikke ble valgt noen leder på det ordinære årsmøtet. 
Ekstraordinært årsmøte ble avholdt, hvor det heller ikke lyktes å få valgt en leder. Styret fikk i oppgave å 
konstituere seg og finne en leder innad i styret, noe som heller ikke ble noen enkel sak, og først i juni ble det 
klart at Stig Tenggren stilte opp som leder frem til neste årsmøte.  
 
Styret har i år prioritert å jobbe med å opprettholde den ordinære driften i foreninga. Det har vært egne 
komiteer for alle seilasene og arrangementene, og disse har gjort en betydelig innsats som sammen med 
styrets arbeid utgjør et høyt aktivitetsnivå i foreninga.  
 
Styret har blant annet arbeidet med disse sakene:  
 

• Aktivitetsplanlegging  
• Opprettelse av komiteer 
• Temakvelder  
• Seilkurs  
• Oppfølging av sponsorer 
• Rekruttering  
• Markedsføring av aktiviteter  
• Jolleseiling  
• Oppfølgning og evaluering av ulike regattaer og arrangementer. 
• Årsfest, ble etter hvert avlyst og utsatt til etter årsskiftet. 
• I tillegg har en delegasjon deltatt på Seiltinget i NSF 
 

Det har vært avholdt 5 styremøter og behandlet 31 saker.  
 
Bodø seilforening har 217 medlemmer ved årsskiftet.  
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Nybegynnerkurs i seiling 
 
Seilkurset ble arrangert helgen 29. april – 1.mai 2011. Kurset ble gjennomført med Molostua som base, alle 
tre dagene, og hadde 12 kursdeltakere, fordelt på 4 båter. Kursansvarlig var Asbjørn Øverås. 
 
Seilkurset er det viktigste rekrutteringstiltaket til BSF, og en må forsøke å få dette gjennomført hvert år.  
 
 
Tirsdagsseilasene 2011 
 
Det var planlagt 16 tirsdagsseilaser i 2011, en utgikk som følge av manglende vind. Det har vært 161 
deltagende båter på de 15. seilasene; 76 i største LYS-klasse og 85 i minste. I hver klasse var det 13 ulike 
båter som startet.  
 
Komiteen har i 2011 bestått av Olav Taraldsen, Remi Rasmussen og Frank Berthinussen. Liv Johansen har 
vært ansvarlig for vaffel-lista og innkjøp. I tillegg har det hver tirsdag vært en vaffelansvarlig fra en av de 
deltakende båtene.  
 
Caro II og Team Swai vant hver sin klasse i tirsdagsserien.  
 
Takk til Gunnar Koch som også i år har stilt opp som fast starter. 
 
 
Nordland Offshore Race 2011 
 
Ble arrangert for 6. gang og startet i Bodø fredag 20. mai kl 11:30. Løypa gikk om Fleinvær til Værøy og 
tilbake til Bodø. Nytt av året var tidligere start, mens ”pre-race” utgikk. 
 
Ansvarlig for årets seilas var Bernt Aanonsen (leder), Fritz Breivik og Per Saupstad. Videre var Eirik Bang 
sjef for gjengen på land, med hjelp av Anne Kristin Sivertsen og Morten Leiknes. Starter var Gunnar 
Jørgensen. 
 
Vi fikk i år fyldig mediadekning med flere oppslag i Avisa Nordland, både papirutgaven og på nett, og det 
var dekning av starten i NRK-Nordland, med Britt N Gustavsen som ekspertkommentator. 
 
Tomannsregattaen Nordland Offshore Race 2011 er Nordlands store styrkeprøve for seilere. I år ble intet 
unntak, med kuling i starten og bortimot storm i kastene underveis mot Fleinvær. Nærmere 100 nautiske mil i 
luftlinje ble tilbakelagt, både i kystnært farvann og over åpent hav. Båtene kunne følges på internett ved at 
deltagerne hadde tracking utstyr om bord. 
 
NOR 2011 ble også en del av havnedagene i Bodø, med en rekke arrangement i havna samtidig. 
 
Vinner av liten klasse ble Flugt VI med skipper Johan Holdø (BSF), foran Mås med Per Saupstad (BSF), og 
Spleis med Bernt Aanonsen (BSF). Stor klasse ble vunnet av Swai med Remi Rasmussen (BSF), foran Ada 
med Trond O Johansen (TSF), og Palander med Emil Ingebrigtsen (KNS). 
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Væran Rundt  
Væran rundt var opprinnelig satt opp til helgen 4. og 5. juni. Pga dårlig vær ble den utsatt til helgen etter, 
dvs. 12. og 13. juni. Komiteen bestod av Remi Rasmussen og Hege Kvalnes.  
 
Fire båter startet og fullførte Væran Rundt i regattaklassen med full løype på ca 55 nm. Starten gikk ved 
Moloen, styrbord runding Kjærvær, styrbord runding Givær, og målgang sør for Helligvær. Dag to gikk 
starten på nordsiden av Helligvær med styrbord runding av Øyholmbøen sør for Karlsøyvær. Målgang i 
Nyholmsundet. Vinneren ble Spleis med Bernt Aanonsen som skipper, foran Sofie m/Gunnar Jørgensen. 
Bimbo med Morten Leiknes kom på tredje og Lizita med Bjørnar Strand kom på fjerde. Det var samme 
stilling som etter halvseilt løp ved pitstop Helligvær. Seilasen gikk i shortsvær på søndag under maskimalt 
fine sommerforhold. Mandag ble det mer vind med østlig frisk bris til liten kuling.  
 
I Turklassen stilte 7 båter til start og seilte direkte til Helligvær. Her ledet Lærke med Kai Linde som skipper 
stort ved Helligvær men holdt på å miste seieren til Swai m/Remi Rasmussen på hjemturen. Det holdt 
akkurat og i de friske forholdene målte Swai opp i 28,5 knops vind over dekk. Den friske vinde gjorde at et 
par båter i turklassen valgte å vente på roligere forhold.  På tredjeplass kom Baba Yaga m/Oddgeir 
Strømsnes, mens Raptus m/Trond Bliksvær og Ami m/Hege Kvalnes kom på hhv. fjerde og femteplass. 
  
Alt i alt var det en fabelaktig helg på havet, med god stemning rundt langbordet på Helligvær. Mange av 
byens bedrifter hadde bidratt med gaver til premier. Bidragsyterer var: Den Blå Dør , Vita, AutoParts, G-
Sport, Apoteket trekanten, Smått & Rått, Monikas Gotteributikk, Ark, Spaceworld, Nikita Hairshop og 
sikker mange flere. Hovedpremiene var fra Jakhelln Båt og Brilleservice. 
 
 
Hovde Vestfjordseilasen 2011 
 
Vestfjordseilasen ble arrangert for 30. gang i 2011. I år, som de 3 foregående år, ble seilasen sponset av 
Hovde Maritim AS. 
 
Komiteen bestod i år av Harry Nilsen (leder), Morten Leiknes og Vibeke Jenssen. I tillegg har følgende 
personer hatt oppgaver i forbindelse med arrangementet: 
 
Roy Rise (skippermøte) 
Knut Hagen med mannskap (startbåt) 
Bernt Aanonsen (premieutdeling) 
Anne K Sivertsen (premieutdeling) 
I tillegg til våre mange hjelpere i Nordskot (havn, skyssbåt, havrettsbord, fest) og Kabelvåg (tidtakere, 
Kabelvågdagan).  
 
Totalt 90 båter stilte til start under årets seilas. Etter fin vind i starten ble det en seilas i svake vinder. Litt 
økning fra sørvest ut på dagen fikk alle båtene i mål i god tid før makstid. De største båtene ble liggende i 
stilla mens de som kom bak dro nytte av vindøkninga.  
 
Som vanlig kunne vi delta på et nydelig havrettsbord og bryggedans i Nordskot, med god mat og fin 
stemning. I Kabelvåg var det marked og masse folk som setter en flott ramme på arrangementet. Spesiell 
takk til Dappen som alltid stiller svært godt forberedt til startjobben. 
 
En stor andel av båter i turklassen på bekostning av lysklasser, gjør at arrangementet er blitt en utfordring 
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arrangementsmessig. Mange båter i turklassene har ikke gyldig lysbevis og kombinert med sein påmelding, 
blir det vanskelig å få riktige resultatlister. Kun lysklassene har hatt krav til å være påmeldt på forhånd slik 
at klassene og startlister er klare. 
 
Vinnere/utmerkelser: 
Lys 1 - Bimbo, Lys 2 - Tora, Lys 3 - Albertine, Lys 4 - Elvira, Tur 1 - Lærke, Tur 2 - Luna, Tur 3 - Petra, 
Flerskrog - Vouvray, Skøyte - R/S Svolvær, Åttring - Spilbak, Fembøring - Vågar, Åpen klasse - Ylajali, 
Vestfjordpokalen - Bimbo, Blå bånd - Flugt Vi og Blå mastering - Victoria. 
 
Videre fikk Knut Arne Moss og Per Johnsen utmerkelse for å ha deltatt i alle 30 seilasene. 
 
 
 
Klubbmesterskapet  
 
Ble arrangert fredag 2. og lørdag 3. september. Langseilas på fredag og 4 baneseilaser på lørdag, hvorav 3 
tellende. Det deltok 7 båter i en klasse. Vinner ble Team Swai, med Havhesten på 2. plass og Vinna på 3.. 
 
Komiteen bestod av Remi Rasmussen og Olav Taraldsen. 
 
Premieutdeling og sosial sammenkomst ble avholdt på Bryggerikaia lørdagskvelden. 
 
 
Landegodeseilasen  
 
Landegodeseilasen gikk av stabelen den 17.september. Bernt Aanonsen var ansvarlig for arrangementet, 
med hjelp av Heinz Kusch og Pia Lidvall.  
 
Landegodeseilasen tok, klok av skade, en annen løype enn den vanlige rundt holmen Kvitingan ved 
Landegode. Flere ganger de siste 10 årene har en kjempet mot vindstilla bak Landegode. Store Svartoksen 
og Breigrunnen på Salta ble denne gangen valgt som rundingspunkt.  Swai og Inua hadde de beste startene 
og holdt ledelsen hele veien. I døende vind greide Swai tilslutt å slå Inua med 25 minutter på beregnet tid. 
Lærke kom bare sekunder bak Inua fulgt av Norte og Rapunsel noen minutter bak der igjen. 
 
Denne regattaen har blitt en fin tradisjon i Bodø seilforening. Siden 2001 har vi seilt inn penger til et godt 
formål. De siste årene er det TV-aksjonen som har nytt gått av pengene. Med 11 båter ble det litt færre båter 
en tidligere. Alle deltagerne måtte betale minst 150,- for å være med, og med kaffesalg endte det opp på 
7 200,- kr til inntekt for TV-aksjonen.  
 
Etter en fin seilas ble det "aftersail" utenfor  Molokroken med kaffe og kaker.  .  
 
 
Nattseilasen  
 
Nattseilasen ble avholdt tirsdag 4. oktober. Tirsdagskomitéen (Olav Taraldsen, Remi Rasmussen og Frank 
Berthinussen) hadde i år også ansvaret for nattseilasen. Det var den vanlige nattseilasløype seilt med klokka. 
Det betyr start ved Moloen, ut Skagleia, SB Breigrunnen, SB Lille Svartoksen og i mål i Moloåpningen. Når 
det er sørlig vind i Bodø er det relativ rolige vindforhold. På Helligvær derimot blåste det jevnt 13 m/s hele 
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kvelden. Vi hadde 5-8 m/s i starten og mot slutten av dagens løp, med opp til liten kuling i kastene på kryssen 
ut Skagleia og lensen mot Lille Svartoksen. 
 
Det deltok 6 båter og vinner ble Havhesten foran Mås og Ashiki. 
 
  
Sjyvotten  
 
Ansvarlig for årets siste seilas var Helge Andreassen.  
 
Etter dårlig vær 27.12 ble arrangementet flyttet til nyttårsaften. Årstiden tatt i betraktning må man si at været 
var tilnærmet perfekt. Klarvær, fin vind og passe kaldt. Start og mål var satt til indre havn og båtene måtte 
runde Breigrunnen og Lille Svartoksen før seilene kunne fires.  

Antall båter til start var seks, samme antall som året før. Nye på startlinja i år var Don’t Panic og Inua hvor 
skipper Enno Rodegerdts på sistnevnte båt likegodt tok ”sjyvottene” med seg hjem. På plass to og tre kom 
henholdsvis Spleis og Sofie. Don’t Panic debuterte forøvrig i regattasammenheng,  

Konkurransen forløp uten uhell og fornøyde seilere kunne innta en vel fortjent kaffekopp på Molostua hvor 
også premieutdelingen fant sted. 

 
 
Årsmelding BSF Lofoten 2011 
 
Arbeidsgruppa har i år også bestått av: Lars Erik Karlsen, Lars Pedersen, Bjørnar Larsen, Hugo Svendsen, 
Trond Danielsen og Roar Bårdsen. 
 
Som for de fleste seilarrangementer har det også vært nedgang på deltakere i BSF Lofotens aktiviteter i 
2011. Hva det skyldes er ikke godt å si, men vi får bare brette opp ermene for neste år. Allikevel hevder 
lofotseilerne seg bra i de regattaer de deltar i. Etter Bodø, er nok vi de mest aktive seilerne i Nord Norge. 
 
Økonomi: 
BSF Lofoten har ikke egen kontingent, og økonomi er bare et resultat av startavgiften til Tirsdagregattaer og 
Lofotregatta. Inntekter brukes utelukkende til premier på nevnte arrangementer. Registret antall medlemmer 
BSF med adresse Lofoten er nå 33. 
 
Bruttoinntekt Tirsdagregattaer ble kr 2.940,- 
Bruttoinntekt Lofotregatta ble kr 3.300,- 
 
Tirsdagsseilasene: 
14 tirsdagsseilaser med til sammen 84 deltaker. Det er en betydelig nedgang fra 2010. Kurt Arne Mosand 
med la Sirena vant i år med Hugo Svendsen og Peder Pedersen på de neste plassene. 
Tirsdagsseilaser i Svolvær starter som regel i indre havn. Det gir ofte underholdning for publikum langs 
havnepromenaden de første fem til ti minutter. God reklame for seilsporten! 
Oppmøte for tirsdagsseilasene er som før flytebrygge ved Anker brygge.  Etter seilas møtes vi på puben på 
Anker Brygge og snakker seilsport og koser oss med resultatene. 
 
Bluesregattaen: 
10 båter stilte til start i Bluesseilasen. Varmt og strålende solskinn gjorde at seilerne kun trengte shorts og 
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redningsvest på seg. Etter et par timer i nesten vindstille ble seilasen avbrutt, og båtene gikk for motor til 
Henningsvær. Premiering ble avgjort med loddtrekning, og vinner ble Frode Andersen med Polana II. 
Arrangementet frister til gjentakelse og er satt opp på neste års terminliste. 
 
Lofotregattaen: 
Arrangert for 5. gang. 11 båter deltok. Brukbar vind og ellers fin ramme rundt arrangementet. Fortsatt gode 
tilbakemeldinger.  
 
Det ble seier til Svolværbåter i begge lysklassene. Weni 2 og Sula Bassana vant hver sin klasse. Det var 
ingen båter som stilte i turklassen. Fire båter hadde tatt turen fra Bodø. Av dem var det S/Y Vinna som kom 
best ut med sin andreplass i lys 1. Sula Bassana vant også vandrepremien for beste båt uansett klasse. 
Dessverre kolliderte årets arrangement med Tjeldsundregattaen, og det taper alle på. For neste år har vi tatt 
hensyn til det og lagt Lofotregattaen til helga etter Hadseløya Rundt. Det blir da gode muligheter for 
Bodøbåter å delta på alle tre regattaer. 
 
Premieutdeling ble holdt i Hovdes lokaler på kaia. Det ble også tid til omvisning i Hovdes nye verkstedhall 
som kan ta inn båter inntil 15 m. Hovde hadde også laget salgsutstilling i egne lokaler som ble flittig besøkt 
av seilerne. 
 
Kvelden ble som vanlig avsluttet på Klatrekafeen med god mat og god stemning. 
BSF Lofoten vil takke Hovde som stiller anlegg og lokaler til disposisjon for arrangementet. 
 
Nattseilasen: 
Årets nattseilas ble dessverre avlyst pga dårlig vær. Denne seilasen er meget lærerik og har etter vært blitt 
populær i Svolvær. 
 
Seilkurs: 
9. mars ble det avholdt kurs i rigg og seiltrim i Svolvær. 34 seilinteresserte fra Lofoten, Vesterålen og Ofoten 
møtte opp for å lære. Fire nyttige timer i forkant av seilsesongen. Kurset var et samarbeid mellom BSF, 
SWAI og Eivind Bøymo-Malm fra Elvstrøm. 
 
Årsfest: 
Årsfesten ble utsatt til 4. februar 2012.  
 
Resultater andre regattaer: 
NOR 2011: 
Flugt VI vant den minste klassen for andre gang. 
Hovde Vestfjordseilasen: 
Blå bånd til Flugt VII, og andre plass til Skarv i Tur 2. 
 
Kvitt Brød-Hadseløya rundt: 
Eneste regatta med økning i deltakere. Her tok Weni 2 og Frøya de to første plassene i lys 1.  Flugt VII vant 
lys 1. 
 
For BSF Lofoten 
Roar Bårdsen 
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Klubbhus 
 
BSF har også i sesongen 2011 disponert Molostua for sine aktiviteter. Det er avtalt med Bodø Båtforening at 
BSF skal disponere Molostua til de aktiviteter som er satt opp i aktivitetsplanen til BSF. Avtalen med BBF 
gjelder for samme periode som BBF har avtale med Bodø Havn. Fremtidig disponering av Molostua er pr i 
dag ikke avklart mellom Bodø Havn og BBF.  
 
Det er mange planer i og omkring Bodø Havn. BSF må følge med i utviklingen og engasjere seg i alle 
forhold som har betydning for BSF. 
 
 
 
Turseilas  
 
Nydelig vær og koselig vertskap gjorde helgens turseilas til Inndyr til en ”høydare”.  8 båter, tjuetre voksne 
og sju barn hadde en koselig lørdag på Solhaug hos Gunnar og Siv, Merete og Kenneth, helgen 5. til 8. 
august.  
 
Vertskapet ordnet med transport til Gildeskål gamle kirke så de som ikke fikk det med seg sist fikk 
muligheten nå. Den guidede turen var vel verd å få med seg. Om kvelden kom vi til vakkert dekket langbord 
og et utall griller. 
 
Ungene koste seg med trampoline, kakesalg og lotteri. Ja noen ble så opptatt at lørdagsgodtet ble glemt. Utpå 
kvelden, da det ble kjølig og tussmørket kom, fikk vi pledd og stearinlysene ble tent. Fantastisk å kunne sitte 
sånn med tente lys som bare blafret litt i nattetrekken. Stor takk til vertskapet for en koselig seilersamling. 
 
 
Jollegruppas årsberetning 2011. 
 
Jollegruppa startet sesongen med flytting av joller og RIB 28.04.11. 
 
Det ble ikke avholdt bassengtrening/veltetrening i 2011. 
 
4 nye rekrutter begynte på våren, men bare 1 av disse vil trolig fortsette i 2012. 
Alle seilerne fra 2010 har vært med i 2011. 
 
Det er gjennomført 14 torsdagstreninger og 2 helgesamlinger. I tillegg har ungene seilt storbåt, SWAI og 
TORA ble brukt til tur seilas til Steinsvær på høsten, noe som var meget populært. 
 
Utstyr: 
På våren ble det kjøpt inn henger til RIB, takk til BSF moderforeningen. Ingen andre investeringer. 
 
Alle Optimistene er seilbare. 2 av optimistskrogene er meget modne for utskiftning.  
 
RS Feva jollene er i god stand 
 
RIB og påhenger er vedlikeholdt og i god stand. 
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Container står på området til CONSTO. 
 
Gazellen har nye seil men er ikke seilbar 
. 
Jollegruppa Takker 
Asbjørn og Liv for lån av bod og båtplass på Kløkstad. 
 
Svein og Ann Karin for at vi hadde tilgang til jolla de har på Kløkstad, slik at vi hadde en båt i reserve hvis 
RIBen fikk problemer. 
 
Alle foreldre som hjelper til. Det skal bæres, rigges, kles på, sjøsettes, bæres på plass etter seilas, rigges ned, 
spyles og kles av. 
 
Ledere Jollegruppa 2010 
Remi Rasmussen, Tom Eliassen og Håkon Sten Gustavsen (leder). 
 
 
Temakvelder  
 
1. februar var årets første temakveld, hvor Cato Annwiler, fra Belamarin AS, i samarbeid med Jakhelln båt, 
holdt foredrag om navigasjonsutstyr. 
 
8. mars ble det holdt Seil- og riggtrimseminar i Nordlandsbankens lokaler av BSF, i samarbeid med Swai og 
Elvstrøm Sails, som stilte med seileren og salgssjef Eivind Bøymo-Malm. Foredragsholder har mange års 
erfaring fra det internasjonale seilmiljøet med seire fra en rekke større regattaer som Gotland Rundt, 
Sandhamn Race Week, Hollender Seilasen, NORC for å nevne noen.  
 
Årets siste temakveld var 15. november på Molostua. Foredraget ble holdt av mangeårig leder for 
flyværtjenesten ved Bodø Lufthavn, Harald Sandmo. Dessuten fortalte Asbjørn litt om nedlasting av grib-
filer fra nettet.  
 
 
Årsfest 
 
Styret valgte i år å utsette årsfesten til etter nyttår. Følg med på web, vi har en plan…. 
 
 
Webben 
 
Web'en er foreningas viktigste kanal til medlemmene, og den gamle løsningen har tjent oss fra 2004. I 2009 
vedtok årsmøtet at vi skulle anskaffe ny publiseringsløsning fra Seria AS. Det har vært jobbet med den nye 
løsningen gjennom 2009 og 2010, og på årsmøtet i 2011 ble den nye siden presentert. 
 
Webmaster i 2011 har vært Olav Taraldsen 
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Foreningens dokumenter 
 
Foreningas elektroniske dokumenter har vært spredt rundt på flere private pc'er og på web'en. Dette er viktig 
historie og bør sikres for ettertiden.  En stor del av dokumentene er nå samlet på Google Documents og dette 
arbeidet vil bli videreført utover i 2012. Bildene fra den gamle webben er lastet opp på Googles Picasa og 
finnes under egen fane på den nye hjemmesiden.  
 
Det bør fortsatt jobbes med å sikre dokumenter og bilder som beskriver arbeidet og aktiviteten i foreninga. 
 
 
Sponsorer  
 
Per Saupstad har hatt ansvaret med oppfølging av sponsorene i 2011. 
 
I begynnelsen av 2011 ble det inngått hovedsponsoravtale med Nordlandsbanken ASA og Signal Bredbånd 
AS.  
 
Vestfjordseilasen fikk igjen Hovde Maritim AS som sponsor. 
   
Sponsorer er viktige for BSF blant annet for å få gjennomført de større regattaene i den målestokk som er 
ønskelig, på det tekniske og praktiske rundt arrangementene.  
 
Det anbefales at BSF er veldig tidlig ute med å skaffe sponsorer om det er med i budsjettet, gjerne 9-12 
måneder i forveien. Dette vil skaffe komiteene bedre handlingsrom og muligheter for å skaffe gode avtaler. 
 
 
Annet 
 
Bodø seilforening er nå også å finne på Facebook. 
 
 
Oppsummering 
 
Styret mener at oppgaver og aktiviteter har vært gjennomført på en god måte også i 2011, og styret vil gi alle 
som har bidratt gjennom ulike komiteer en stor takk for deres solide innsats. Seilforeninga er tuftet på 
frivillighet, og medlemmenes holdning til at alle tar i et tak der det trengs, er selve livsnerven som holder 
våre aktiviteter i gang.  
 
Vi har også har lyktes med å få gjennomført noen flotte temakvelder til berikelse for seilinteressen og det 
sosiale samholdet i foreninga.  
 
Også 2012 vil bli et krevende år for foreninga. Det er viktig å få rekruttert flere nye medlemmer til 
komitéarbeid. 
 
 
Bodø Seilforenings mål for 2012  
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Årsmøtet mener at følgende punkter bør være retningsgivende for styrets arbeid i 2012.  
 

1. Arbeide for styrking av tirsdagsserien med flere deltagende båter og deltagere som målestokk. 
2. Sørge for å nedsette komiteer for de største seilasene påfølgende så tidlig som mulig, senest tidlig på 

høsten. Dette for å få i gang arbeidet med sponsorer og andre samarbeidspartnere tidlig nok. 
3. Videreføre Hovde Vestfjordseilasen som regattaen der alle seilere i Nord Norge møtes til regatta og 

sosialt samvær. 
4. Befeste Nordland Offshore Race som den mest attraktive regattautfordringen i Nord Norge. 
5. Videreføre alle andre regattaer fra 2011. 
6. Søke å få flere deltakere på Væran Rundt og Klubbmesterskapet. 
7. Søke å få arrangert Nord Norsk Mesterskap annethvert år i samarbeid med andre seilforeninger, og 

befeste denne som en del av regattaene på kretsnivå. Neste potensielle arrangørår er 2012. 
8. Arbeide for eget lokale i moloområdet som er egnet både for møter, kurs, temakvelder og lagring av 

utstyr. 
9. Gi innspill på utviklinga i havna sett fra seilernes synspunkt. Herunder delta aktivt i brukergruppen 

under prosjektet Molo Vest- ny småbåthavn for å ivareta Bodø Seilforenings interesser. 
10. Arrangere minst en turseilas. 
11. Arrangere kurs og temakvelder. 
12. Videreutvikle satsingen på oppbygging av et miljø samt teknisk utstyr for jolleseiling for barn og 

ungdom. Dagens lokalisering på Kløkstad bør videreføres samtidig som det sees på eventuelle andre 
muligheter for å skaffe et eget permanent tilholdssted og lagringssted for jollene. En langsiktig plan 
bør utarbeides og flere voksne rekrutteres til å bidra til arbeidet. 

13. Ta i bruk seilforeningas hjemskaffede 40 års gamle Gazellejolle med de nye seilene og sørge for 
videre vedlikehold og lagring av denne. 

14. Styrke medlemsrekrutteringen 
15. Søke å rekruttere nye medlemmer inn i komitéarbeid slik at flere kan dele på arbeidsbelastningen og 

at verdifull kunnskap overføres. 
16. Videreføre det nystartede arbeidet med å datalagre dokumenter som er viktige for foreningas virke og 

historie. 
17. Søke å lage rutinehåndbok for alle faste seilaser som enda ikke har det, slik at arbeidet for nye 

komiteer blir lettere å utføre og at verdifull informasjon, kunnskap og erfaringer ivaretas. 
18. Videreutvikle samarbeidet med andre foreninger som driver med båt og vannsportsaktiviteter 
19. Opprettholde og videreutvikle aktivitetene og et godt miljø i seilforeninga.   

 
  
 
Bodø, den 24.01.2012 
 
Styret 


