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Styrets arbeid
Aktiviteten i styret har vært preget av godt internt samarbeid og prøvd utført i henhold til § 1 i
foreningens vedtekter. Det vil alltid kunne diskuteres i hvor stor grad vi har lyktes i dette arbeidet. I
årsberetningen for 2011 ble en liste på 19 punkter som burde være retningsgivende for styrets arbeid
i 2012, vedtatt av årsmøtet. Selv om styret har lyktes i å gjennomføre mye av det som ble vedtatt er
det flere saker som gjenstår. Her kan nevnes arrangement av et NNM i 2012, istandsetting av
Gazellejollen og arbeidet med rutinehåndbok for regattaer. Men av de 19 nevnte punktene har vi
lyktes med det meste.
Komiteene har alle utført et godt arbeid og våre faste regattaer har vært avviklet som planlagt.
Nordland Offshore Race er definitivt den mest populære regattautfordringen i nord, tirsdagsserien
var vellykket og klubbmestere kåret. Hovde Vestfjordseilasen ble gjennomført etter nye regler for
klasseinndeling der LYS-bevis var en forutsetning for deltagelse. Dette var en prøveordning som vil bli
nøye evaluert før regattaen i 2013.
Styrets arbeid har vært mye likt tidligere års aktiviteter. Her kan nevnes;
•
•
•
•

Aktivitetsplanlegging
Etablering av komiteer
Temakvelder
Seilkurs

•
•

Sponsorarbeid
Jolleseiling

•
•
•
•

Rekruttering
Medlemsmøter
Årsfest
Kontakt med andre foreninger.

Foreningen hadde ved årsskiftet 207 registrerte medlemmer.

Styret har lyktes i å få på plass en treårig sponsoravtale med Nordlandsbanken/DNB som er lik
nåværende avtale, kr.30000,- pr. år. Når det gjelder foreningens økonomi vises det til regnskapet.
Jollegruppa søkte i 2012 om støtte fra SpareBank 1 Nord-Norge fondet og fikk tildelt kr.50000,-.
Beløpet er øremerket de investeringene BSF gjør i utstyr forbundet med ungdomssatsning gjennom
jollegruppa.
Styret er i dialog med Bodø Havn og blir holdt orientert om utvikling og fremdrift av indre havn der
det vil bli tilgang på nye båtplasser. Dersom denne utbyggingen blir en realitet vil dette meget
sannsynlig bidra til økt aktivitet i BSF og innenfor seiling i sin alminnelighet.
BBF har kjøpt et lokale i Moloveien 4 og vil dermed mest sannsynlig forlate Molostua. Styret i BSF vil i
2013 følge opp hvilke konsekvenser dette kan få for foreningen og vil være i dialog både med BBF og
Bodø havn omkring dette.
Det har vært avholdt 6 styremøter og behandlet 63 saker. Det har vært avholdt to medlemsmøter.
Videre har det i samarbeid med SWAI vært gjennomført regattatrening og undervisning i seiltrim.
Foreningen har også hatt kurs i meteorologi gjennom firmaet Frivind AS. Dette kurset gav en
innføring i taktisk rutevalg både for havseilaser og kortere distanseseilaser.
Videre har vi hatt besøk av Børge Ausland som holdt foredrag om sin seiltur rundt Nordpolen.

Seilkurs for begynnere
Årets seilkurs ble arrangert 20.-22. april med 15 deltakere. Kurset er et viktig rekrutteringstiltak for
foreninga og gir også en pen inntekt. Harry Nilsen, Haakon Sten Gustavsen, Per Saupstad og Bernt
Aanonsen stilte båter for instruksjon og øving ombord på lørdag og søndag. Bernt Aanonsen var
hovedinstruktør og organiserte kurset. Takk til skipperne, de er helt avgjørende for gjennomføringen
av kurset. Vi kunne hatt flere deltakere om flere stilte med båt.

Tirsdagsseilasene 2012
Det er gjennomført 16 tirsdagsseilaser i 2012. Alle seilasene er blitt regnet som tellende. Vi har hatt
vind fra nesten stormstyrke (1. mai) til nesten vindstille. En gang har en utvida makstida for å få alle
båtene i mål.
Seilasene ble lagt opp med en veksling mellom trekantbane, pølsebane, langseilas og gunderstart.
Dette har vært satt opp på forhånd og en har klart å gjennomføre det. Fordelingene ble lagt slik at
det var en progresjon i det og at første pølsebane seilas kom etter at vi hadde seilt en del og den
andre kom som forberedelse til klubbmesterskapet. Løpene har vært bestemt med vekt på at det
aldri skulle være reine sløreseilaser. Vi vektla også betydninga av at flest mulig fikk fullføre og fikk
poeng for sine seilaser. I siste seilas før sommeren la vi inn oppgaver til båtene, reving, 720, MOB
øvelse med fender og berøring av staken som vi runda. Seilasen endte opp i Paradisbukta hvor vi
ankra opp side om side og nøt med brakt kaffe mm.
Kartene ble fornyet i år og 3seilingsmerker lagt til:
Nr 12 Bøye ved NATO kai som ikke ble lagt ut.
Nr 15 stake på Fiskegrunnen som ble brukt to ganger.
Nr 18 Store Svartoksen
Også i år har Gunnar Koch stilt trofast opp som starter. Dette har stor betydning og vi er ham stor
takk skyldig.

Vi har møttes i 2. etasjen på Molostua før seilasen og hatt kaffe og kaker der etterpå. Bodø Ten Sing
har laget i stand de fleste gangene. Vi har prøvd å få samtale rundt seilasene og diskusjon om
hendelser før resultatet ble gjort kjent. Vi prøvde også å ta opp forskjellige temaer i forbindelse med
denne samtalen. Slike tema er en god ide, men bør gjøres av andre enn komiteen da denne har mer
enn nok med avviklinga av seilasen.
Det har vært delt ut noen premier i løpet av seilasene, men dette har avtatt. I forbindelse med
årsfesten delte vi premier til de 4 beste i laveste LYS-klasse og 2 i høyeste.
Det har også vært gitt lodd hver gang i tirsdagslotteriet, et lodd for
deltakelse, et for å ta gjester ombord(folk som møter på molostua eller er
ny rekrutteringer), et for damer og et for ungdom. Premien i år var gratis
båtoppsett på Artic Båt & MC/Jakhelln til våren. Premien ble gitt av firmaet.
328 lodd ble delt ut.
Det var i 2012 en stor ubalanse i deltakelse mellom liten og stor klasse. Skille mellom klassene ble
flyttet opp 0,01da vi startet seilasene. Senere viste det seg at veksten i deltaker båter har vært i
minste klasse. I den høyeste LYS-klassen har det vært et frafall av båter. I minste klasse deltok 130
båter, et gjennomsnitt på 8,1 båter. I stor klasse deltok 57 båter, et gjennomsnitt på 3,6. I minste
klasse er det en gruppe av båter med LYS mellom 1,12 og 1,15 som seiler veldig likt og som har
spennende konkurranse hver gang. Ideelt sett skulle det vært tre klasser en for båter opptil 1,10, en
for de mellom 1,11 og 1,20 og en for de over 1,21, men for dette er det for få båter som stiller.
28 forskjellige båter har deltatt, 2010 deltok 27 og i 2011 også 27.
Deltakelsen var større i 2012 (187) enn 2011(172), men høyere i 2010 og 2009. 11 båter har 9
tellende seilaser. 7 båter har seilt bare 1 eller 2 seilaser. Potensialet for større deltakelse ligger
selvfølgelig i de som ikke deltar, men kanskje vel så mye i de som bare deltar 1-2 ganger eller 4. Disse
har vist at de har litt lyst.
Spleis med skipper Bernt Aanonsen vant minste LYS-klasse og Swai med Remi Rasmussen vant
største. Helge Nilsen vant gratis oppsett.
Komiteen har bestått av Bernt Aanonsen leder, Helge Nilsen, Karin Riemarzik og Oddgeir Strømsnes.
Seilasene har vært fordelt mellom oss slik at to hadde ansvar hver gang og fikk hjelp fra representant
fra en av deltakerbåtene. Slik har flere fått erfaring fra arrangeringa og komitémedlemmene har
sluppet å ha ansvar hver gang.

Nordland Offshore Race NOR2012
Foreningas eneste shorthandedregatta ble arrangert helga 11 – 12. mai. Totalt 16 båter stilte til start.
For mange ble det nok i tidligste laget. Mai måned bar mer preg av høst enn vår. Værmeldinga var
ikke god et par dager før start og det fikk noen båter til å trekke seg. Været snur fort og det ble mye
bedre vær enn meldt. En båt fikk problemer og måtte bryte. Ellers greide alle seg bra. Regattaen er
ranket i Seilmagasinets shorthandedranking og er for mange seilere i nord årets høydepunkt.

Båtene var utstyrt med tracking bokser og med fullt opplegg i Seilmagasinets sider. Der hadde vi som
de siste årene egen regattablogg der de i komiteen som ikke seilte kunne kommentere utviklingen og
båtene kunne sende inn bilder og tekst.
Vi tror det er viktig å bruke penger på en slik løsning og at dette har i stor grad bidratt til å gjøre
regattaen til det den er i dag.
Regattaen ble lagt i tid til Havnedagene i Bodø. Vi følte at Havnedagene hadde et kommersielt preg
som ikke gav oss noe hjelp.
Komiteen bestod først av Olav Taraldsen (leder) og Remi Rasmussen. De siste par ukene ble den
forsterket med Ronny Andersen og Liv Johansen. De to sistnevnte satt på regattakontoret og
administrerte bloggen.

Værran rundt 2012
Værran Rundt 2012 ble et vellykket arrangement med 16 påmeldte båter totalt og to båter i tillegg.
Komiteen bestod av Hege Kvalnes og Morten Wilmann.
Det var god bør over fjorden og ute på Helligvær var alt lagt til rette for en fin dag og kveld. Lærke
med skipper Kai Linde vant Lys klassen foran Inua og Don't Panic. I tur var det Havhesten med skipper
Asbjørn Øverås som vant foran Mås og Sofie.
Den sure nordavinden ville ikke gi seg på lørdagskvelden – så den planlagte vannballong-krigen måtte
dessverre avlyses.
Vedtak på skippermøtet om ny linje for målgang ble ikke fanget opp av alle og dette førte til at to
båter i regattaklassen beklageligvis avsluttet løpet litt vel tidlig. Fiskesuppen smakte som forventet
fortreffelig og som forventet var det umulig å lure til seg oppskriften.
Det er svært gledelig å se at BSF virkelig favner bredden. Marthe Larsen og Tobias Juul Johnsen fikk
prisen for Årets Rookie med sin First 22. Det ryktes allerede at det snart blir en større båt... Roar
Eikeland med Norte ble dagens helt da han seilte stor-runden alene.
På søndag startet bare tre av båtene i regattaklassen – Lerke, Inua og Dont Panic. Det var diskusjoner
rundt avkortning av løpet da værmeldinga meldte usle 3ms inn mot Bodø. Men vinden holdt, og
dermed kunne resten av regattaen gjennomføres uten avkortning.

Turseilasen
Dette arrangementet stod på aktivitetsplanen 10-12.august. Været var dessverre ikke det beste, men
dette stoppet ikke Dolce Vita, som eneste deltager fra å ta en tur til Krokholmen med overnatting.
Dolce Vita har for øvrig vært på langtur til Shetland denne sommeren så det er tydelig at
flerskrogsbåter og mannskap er litt mere hardføre enn vanlige seilere. Turseilasen er et viktig sosialt
arrangement som medlemmene bør delta i om mulig. Ansvarlig for arrangementet var Frank Larsen.

Hovde Vestfjordseilasen 2012
Vestfjordseilasen ble arrangert for 31. gang i 2012. Også i år ble seilasen sponset av Hovde Maritim
AS.
Komiteen bestod i år av Terje Fallmyr (leder), Morten Leiknes og Vibeke Jenssen. I tillegg har
følgende personer hatt oppgaver i forbindelse med arrangementet:
Knut Hagen med mannskap (startbåt)
Haakon Sten Gustavsen (premieutdeling)
Merete Troli (dommer + premieutdeling)
Ine Linnea Lauritsen (premieutdeling)
Roar Bårdsen, Bjørnar Larsen, Trond Danielsen og Johan Holdø (regattakontor Kabelvåg)
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. Stor
takk til Dappen som alltid stiller svært godt forberedt til startjobben.
Årets seilas gikk av stabelen lørdag den 30. juni. Til sammen 79 båter startet i 13 klasser. Noen få
båter til var forhåndspåmeldt, men valgte å ikke starte. Dessverre ble det lite vind, og en stor andel
(39) av båtene kom ikke i mål innen maksfristen.
Vinnere/utmerkelser:
LYS 1 – Caro II, LYS 2 - Tora, LYS 3 – Pilde IV, LYS 4 – Ada, LYS 5 – Blue Label, Tur 1 – Taurus, Tur 2 –
Acho Alai, Tur 3 – Vågakaill, Flerskrog – DNF, Skøyte – DNF, Åttring - Spilbak, Fembøring – DNF,
Vikingskip – DNF, Vestfjordpokalen – Blue Label, Blå bånd - Flugt VII og Blå mastering - SPILBAK.
Ingen i klassene Flerskrog, Skøyte, Fembøring eller Vikingskip klarte å fullføre.
Evaluering:
Resultatberegning i Tur-klassene ble i år endret fra tidligere år. Tidligere har båtene uten LYSmålebrev fått tildelt et skjønnsmessig ”LYS-tall” av komiteen. I 2012 ble disse båtene inndelt i klasser
etter lengde, og resultattid ble satt til faktisk seiltid uten tillegg for handikap. Dette ble vedtatt av BSF
etter flere innspill på at tidligere praksis undergraver LYS-systemet som prinsipp om rettferdig seilas,
samt jobben som klasseklubben NORLYS gjør. Årets endring er også mer i tråd med bestemmelsene i
sammenlignbare arrangementer, som for eksempel Færderseilasen.
Det kom ikke mange innspill til regattakontoret vedr endringen, verken i negativ eller positiv retning.
Kun én deltaker gav klart uttrykk for at han var negativ til denne endringen. Det var for øvrig flere
som uttrykte seg positiv til den nye ordningen.
Hvorvidt endringen har hatt noe å si for deltakelsen, eller om nedgangen skyldes fortsettelse av
trenden de siste årene, er vanskelig å si. Det positive er at vi i år har hatt en jevnere fordeling av
båter i tur og lys-klassene, noe som var en del av målsettingen.

Bodø Seilforening ønsker å være en seriøs regatta-arrangør, og det innebærer at vi naturlig nok må
søke å forholde oss til gjeldende regler på området. Årets komité foreslår derfor at årets
prøveordning videreføres.
Det bør nevnes at den nedgangen som har vært de siste årene ikke har vært bare negativ.
Vestfjordseilasen har på det meste hatt over 110 deltakerbåter, noe som faktisk kan være en
arrangørmessig utfordring, både i forhold til resultatservice og havneforhold. Det er mange oppgaver
som skal utføres på kort tid, særlig når forholdene blir som i år, med lite vind og sein målgang for
båtene. Det er ikke alltid like enkelt å fremskaffe nok folk til alle oppgavene. I år hadde vi utvidet
komiteen med en gjeng fra BSF Lofoten, som tok ansvar for regattakontoret i Kabelvåg med sortering
og kontroll av tidtakerskjemaene. En stor takk til denne gjengen, og alle våre andre hjelpere på begge
sider av fjorden. Arrangementet hadde ikke vært mulig å få til uten dem.
Ved sein innkomst og med den tiden som det tar å få ferdig resultatlistene, så kan det gå vel mye tid
før premieutdelingen kommer i gang. Mye av torget er da nesten rigget ned og stemningen er litt på
hell. Komiteen vil foreslå at Bodø Seilforening setter i gang et prosjekt, f.eks. i samarbeid med
leverandøren av web-tjenester, for å lage et mer automatisert system for tidtaking og
innrapportering av tider, samt utregning av resultatlister. Systemet bør utvikles og testes i løpet av
våren og forsommeren 2013, f.eks. på tirsdagsregattaene slik at det kan tas i bruk på
Vestfjordseilasen 2013.

Klubbmesterskapet 2012
Klubbmesterskapet 2012 i Bodø Seilforening ble avholdt 14-15 september. Det ble lagt opp til en
langseilas på fredag og 4 baneseilaser på lørdag der den dårligste seilasen kunne strykes.
Det stilte 9 båter til start, og dermed nok til at vi kjørte 2 klasser. Langseilasen startet ved
Langstranda, med første runding rundt bøye ved moloen deretter styrbord runding av Lille
Svartoksen og Hausen før målgang ved moloen. Det var lett bris, og greie forhold.
Baneseilasene gikk med start mellom bøye 1 og 2 ved moloen, og runding ved Siriskjær slik at en fikk
2 krysslegg og 2 lenselegg pr. seilas, med unntak av den siste seilasen som bare ble kjørt en runde..
Vinden holdt samme retning hele dagen, slik at vi slapp å endre på banen. Det blåste laber til frisk
bris og i bygene var det oppi liten kuling. Det ble kjørt et ganske tett program med 15-20 min. pause
mellom hver start slik at alle deltagerne skulle rekke å få med seg alle seilasene. Noen syntes det ble
litt for tett.
I startbåten satt Vibeke Jensen og Dappen som gjorde en god jobb med starting samt å holde orden
på tidtakingen. På langseilasen fredag var det Gunnar Koch som hadde ansvar for start fra land.
På fredagens langseilas ble det en protestsituasjon i starten, og protestkomiteens avgjørelse ble
omdiskutert. En av båtene ble diskvalifisert, mens en annen involvert båt diskvalifiserte seg selv.
Lørdagens baneseilaser foregikk uten større dramatikk. Det var jevn og god seiling, og etter 4 seilaser
kunne vi kåre to verdige vinnere.
Spleis vant den minste klassen, og Swai den største klassen.
Mesterskapet ble avsluttet med middag og premieutdeling på Bryggerikaia,

Swai/Elvstrøm var sponsor for arrangementet og spanderte en gavekort på kr 2000,- samt 5
verktøyvesker som ble trukket blant de deltagende båter.
Komiteen takker alle som har bidratt med å få arrangementet trygt i havn.

Landegodeseilasen
Landegodeseilasen ble arrangert lørdag 13. oktober med 18 deltakende båter. Vi seilte i år igjen for
TV-aksjonen som i år gav inntektene til Amnesty sitt arbeid. Oppmøte for alle var på Molostua.
Forholdsvis få møter nå opp for å være med, men skipperne har selv bedt med seg mange slik at
båtene er ganske fulle likevel. Deltakerne fikk en nydelig dag på sjøen, Ashiki med skipper Svein
Tenggren vant seilasen og TV-aksjonen fikk kr 10.000.
Bernt Aanonsen stod for organiseringen.

Nattseilasen
Nattseilasen ble arrangert 9. oktober, første tirsdagen etter tirsdagsseilasene. Tirsdagskomiteen
hadde ansvaret for seilasen. 6 båter startet og fullførte. Det var meldt lite vind og regn og det ble lagt
løp rundt Røssøya og lille Svartoksen. Vi fikk noe mer vind enn meldt og slapp regnet. Norte med
skipper Roar Eikeland vant seilasen. Bernt Aanonsen stod for organiseringen.

Sjyvotten
Fem båter stilte til start på tredje juledag i minus 4 grader og liten kuling. Båtene hadde sikkert 3-5
seilere om bord noe som betyr at om lag 20 seilere fikk gleden av å seile verdens nordligste
romjulsregatta. Seilasen er et fint avbrekk fra juletrefester og godstolen. Arrangement hadde Olav
Taraldsen ansvaret for. Sjyvottene ble sponset av Komplett Fritid.

www.bodoseilforening.no
Websiden er svært viktig for Bodø Seilforening. I 2012 hadde vi over 26.000 besøk, 6500 unike besøk
og om lag 75.000 sidevisninger. Dette er en nedgang på ca.3 % fra året før. Det er publisert ca. 100
saker noe som gir et gjennomsnitt på 2 i uka. Viktig informasjon spres gjennom websidene. Det er
avgjørende at det ofte publiseres saker slik at medlemmer og andre interesserte sjekker siden jevnlig.
Olav Taraldsen har hatt hovedansvar for websiden og skrevet de fleste sakene.
I 2012 har Bernt Annonsen også bidratt med saker, spesielt i de gangene Olav Taraldsen ikke har hatt
anledning å skrive.
Bodø Seilforening driver også ”Bodø Seilforening” på Facebook, samt gruppen ”bodoseil” som er en
generell diskusjonsgruppe for de som er interessert i seiling i Bodøområdet. Hege Kvalnes har bidratt
med administrering av Facebook sidene til foreninga.
En kan se for seg at mer og mer diskusjon og interaksjon med medlemmer skjer via Facebook sidene.
Svært mange har Facebook profil og etternølerne komme nok etter innen et år eller to.

Olav Taraldsen har hatt ansvar for websidene til Bodø Seilforening siden 2005 og det er tid for at
andre overtar ansvaret i løpet av 2013. Derfor er det viktig å rekruttere en eller flere seilinteresserte
som kan bidra og dermed holde denne aktiviteten gående videre.

Jollegruppas årsberetning 2012
Jollegruppa startet sesongen med bassengtrening for nybegynnere 14. april. Det ble trent på
kullseiling, svømming med og uten klær og vest, og alle fikk dukke under optimisten mens den lå opp
ned. Etterpå var det lek og moro inkludert klassikeren «hvor mange unger får man plass til i en
optimist før den synker»
Før vi kunne starte opp måtte RIBer og joller fraktes fra containeren og ut til Kløkstad, og da er det
veldig kjekt å ha med foreldre med eget transportfirma. Stor takk til alle som hjalp til.
For å gi ett skikkelig tilbud til både de nye og de viderekommende kjørte vi i gang med treninger både
onsdag og torsdag fra begynnelsen av april. Totalt ble det avholdt 15 kveldstreninger og en
treningshelg i løpet av våren.
Høstsesongen startet 23. august. Nå ble det kun trent på torsdager. Til gjengjeld arrangerte vi
treningshelg med overnatting på Kløkstad i september, noe både voksne og barn satte meget stor
pris på. Siden vi nå også har med foreldre fra Bodø vindsurfeklubb, fikk de som ville prøve seilbrett i
løpet av helgen, noe som var meget populært.
Mange valgte å trene selvstendig i tillegg til fastsatte treninger i løpet av høsten, noe som er meget
hyggelig.
Utstyr
Jollegruppa disponerer nå 2 RIB, 2 RS FEVA, 6 nye og en del eldre optimister. Alt utstyret
vedlikeholdes fortløpende. Siden mange av de eldre ungene begynner å vokse ut av optimistene er
det flere RS FEVA som står øverst på ønskelisten.
Treningsområde
Inntil videre har vi ingen alternativer til Kløkstad. Siden vi mister tilgang på en bod, ser vi på
mulighetene for å bygge noe eget på kommunalt område.
Jollegruppa takker:
Asbjørn Øverås og Liv Johansen for lån av bod samt alle foreldre som velvillig hjelper til med all
logistikk.
Haakon Sten Gustavsen og Remi Rasmussen har ledet arbeidet i jollegruppa.

Temakvelder og treningssamlinger.
24.april ble det avholdt shorthandseminar med instruktør Karl Otto Book. Flere benyttet anledningen
til å la Karl Otto ta en sjekk av riggen. Meget verdifullt.
I regi av Swai og Elvstrøm Sails ble det avholdt treningssamling 27-29.april. Kurset var av både
teoretisk og praktisk art der det bl.a. annet ble gjennomført starttrening. Instruktør Tommy
Bergmann var til stede i følgebåt og ga gode og tydelige tilbakemeldinger til deltagerne. Knut Dappen
Hagen stilte med følgebåt.
2.mai deltok flere av medlemmene på meteorologikurs i regi av firmaet Frivind, Mads Christensen.
Dette kurset var i stor grad beregnet på havseilaser.

Årsfest
Årsfesten ble arrangert på Molostua fredag 2.november. Styret var ansvarlig for gjennomføringen.
38 medlemmer var til stede. Bernt Aanonsen orienterte om tirsdagsserien og foretok
premieutdelingen. Bernt hadde også laget en geografiquiz der vi ut fra bilder skulle bestemme sted,
et populært innslag. Maten bestod av en rikholdig tapasbuffet.
I tillegg til vandrepremiene ble det etter loddtrekning delt ut gaver gitt fra Nordlandsbanken og
Seatronic. Etter en hyggelig aften forlot de siste festdeltagerne Molostua ved 02-tiden.

Årsmelding BSF Lofoten 2012
Arbeidsgruppa har i år bestått av: Lars Erik Karlsen, Frode Andersen, Peder Pedersen, Nils Iversen,
Johnny Mosand, Bjørnar Larsen, Hugo Svendsen, Trond Danielsen og Roar Bårdsen.
BSF Lofoten har gjennom året opprettholdt de samme aktivitetene som før. Dessverre ble ikke fire av
tirsdagsseilasene gjennomført grunnet værforhold eller lignende.
Lofotseilerne hevder seg fortsatt 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
Tirsdagsregattaer og Lofotregatta. Inntekter brukes utelukkende til premier og omkostninger på
nevnte arrangementer.
Bruttoinntekt Tirsdagsregattaer ble kr 2.100,Bruttoinntekt Lofotregatta ble kr 3.600,Tirsdagsseilasene:
10 tirsdagsseilaser ble gjennomført, med til sammen 59 deltakere. Det er en betydelig nedgang fra
2011. Sammenlagt etter åtte tellende seilaser, var det Weni med skipper Nils Iversen som vant. På de
neste plassene kom Frøya og la Sirena. 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:
Dårlig vær og vårpuss måtte ta skylden for at bare en båt gjennomførte årets bluesseilas. “Taurus”
med skipper Per Anders Bertheussen slet seg fra Svolvær til Henningsvær i motvind, motsjø og
snøbyger. De kom i mål i Henningsvær i halv ti tiden på fredagskvelden.
-Kalde, men med godt humør. Idealtiden ble enkel å regne ut og seieren var et faktum. Det er bare å
håpe på bedre forhold til neste år.
Lofotregattaen:
Arrangert for 6. gang. Det var 13 påmeldte båter i lysklassene. Ingen deltakere i turklassen. Det ble
gjennomført to seilaser under gode forhold. Stort sett samme bane på begge seilasene. Banen som
ble valgt gikk nordover på Gimsøystraumen. Der blåste vinden ganske friskt. Det ble registrert
vindkast opp mot 14 m/s. Foruten lokale båter, deltok også seks båter fra Bodø og en fra Melbu. Lys
1 ble vunnet av Frøya med skipper Peder Pedersen, og lys 2 ble vunnet av Swai med skipper Remi
Rasmussen Lofotposten stilte med journalist, Trond Schultz, ombord i Too Fast på andre seilas. Han
tok en rekke fine bilder, som kunne besiktiges på Lofotpostens nettside. Premieutdeling ble holdt i
Hovdes lokaler på kaia. Kvelden ble som vanlig avsluttet på Klatrekafeen med god mat og god
stemning. BSF Lofoten vil takke Hovde Maritim AS som stiller anlegg og lokaler til disposisjon for
arrangementet.
Seilkurs:

15. september stilte 5 båter fra BSF Lofoten opp for å kjøre kurs i seiling for elevene på Lofoten
folkehøgskole. I forkant ble det undervist i grunnleggende seilferdigheter slik at det nye mannskapet
var godt forberedt på ulike arbeidsoppgaver om bord i en seilbåt. Yr.no holdt hva de lovte og klarna
himmelen og plasserte en passe bris utpå Vestfjorden. I sol og fin vind trente elevene inn
grunnleggende seiltrim og navigering, og var godt trent da vinden økte på litt senere. Etter noen
gode slag og enkle rutiner innøvd kunne skipperne trekke seg mer tilbake og la det nye mannskapet
ta mer ansvar for seilingen. En utrolig flott dag på havet, som helt sikkert motiverer mer til å bruke
vinden som transportmiddel, kanskje en dag på langtur rundt på de store havene?
Nattseilasen:
Årets nattseilas ble dessverre avlyst pga dårlig vær.
Årsfest:
Årsfesten 2011 ble holdt 4. februar. Årsfest 2012 skal avholdes så snart klubblokalene til
Marinepollen båtforening er ferdig oppusset.
Resultater andre regattaer:
NOR 2012: Acho Alai ble nr. Fem i lys 2.
Hovde Vestfjordseilasen:
Seier til Lofotbåter i alle turklassene. Taurus i tur 1, Acho Alai i tur 2 og Vågakaill i tur 3. I lysklassene
var det Flugt VII som hadde beste plassering, med 2.plass i lys 5.
Kvitt Brød-Hadseløya rundt:
Her tok Weni 2 og Frøya de to første plassene i lys 1. La Sirena og Sula Bassana tok de to første
plassene i lys 2.
Ansvarlig leder for aktivitetene i BSF Lofoten har vært Roar Bårdsen.

Oppsummering
Foreningens aktivitet og drift har for 2012 vært på samme nivå som tidligere år. Vurdert ut fra
enkeltrapportene ser vi at foreningen har mange dyktige og entusiastiske medlemmer som bidrar til
å holde aktivitetsnivået oppe. Det er dette som har vært styrets hovedoppgave i 2012 og som vil bli
videreført i 2013. Skal noe fremheves spesielt må det være aktiviteten og innsatsen som utøves i
jollegruppa. Vi registrerer også at Swai, med skipper Remi Rasmussen og mannskap deltok i årets
Fjordseiling Shetland Race der resultatet ble en imponerende 2.plass i klassen. For øvrig markerer
båter fra BSF seg godt de fleste regattaer i nord og i tillegg har vi ivrige turseilere som viser fram BSFvimpelen langs vår fine kyst.
Ser vi mot BSF - Lofoten kan vi registrere at seilerinteressen holdes godt oppe også der. Mange
dyktige seilere fra BSF-L tar godt for seg når premier skal deles ut, men i klubbmesterskapet går
foreløpig alle premiene til Bodø båter.
Styret ser optimistisk på foreningens framtid og vil søke å videreføre, eller aller helst øke
aktivitetsnivået på alle områder. For å lykkes med dette er foreningen avhengig av engasjerte
medlemmer som kan bidra både med praktisk innsats og gode ideer.
Foreningens økonomi betegnes som tilfredsstillende.

Bodø Seilforenings mål for 2013.
Årsmøtet mener at følgende punkter bør være retningsgivende for styrets arbeid i 2013.
1. Arbeide for å opprettholde det etablerte aktivitetsnivået i foreningen herunder styrke
deltagelsen i lokale regattaer.
2. Etablering av regattakomiteer i god tid før sesongstart.
3. Videreføre Hovde Vestfjordseilasen som en attraktiv regatta både sportslig og sosialt.
4. Befeste Nordland Offshore Race som den mest attraktive regattautfordringen i Nord
Norge.
5. Arbeide med å få arrangert et NNM i samarbeid med andre seilforeninger.
6. Sikre at foreningen har tilgang til egnet møtelokale og regattakontor.
7. Samarbeide med Bodø havn for å sikre tilgang på fremtidige båtplasser.
8. Videreføre ungdomssatsningen i jollegruppa.
9. Sikre egnet lokale til lagring av joller og utstyr for øvrig.
10. Styrke medlemsrekrutteringen.
11. Delta i de fora der det er viktig at foreningens stemme blir hørt.

Bodø, den 21. januar 2013
Styret.

