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Styrets arbeid.
Det har vært avholdt syv styremøter og 80 saker har vært behandlet. Saker som bør nevnes spesielt er;



Lokaler
Avtale med Norsk Maritimt Forlag AS (Seilmagasinet/Seilas)




Kontakt og samarbeid med Bodø havn.
Jollenaust

Styrets arbeid har vært mye likt tidligere års aktiviteter. Her kan nevnes;








Aktivitetsplanlegging
Etablering av komiteer
Temakvelder
Sponsorarbeid
Informasjonsarbeid
Årsfest
Kontakt med andre foreninger.

Foreningen hadde ved årsskiftet 201 registrerte medlemmer, 4 ned fra 2013.

Seilkurs for begynnere.
Årets seilkurs ble arrangert 9.-11. mai med 22 deltakere. Kurset er et viktig rekrutteringstiltak for
foreninga og gir også en pen inntekt. Harry, Enno, Helge, Oddgeir, Tobias og Bernt stilte med Lucille,
Inua, Vinna, Baba Yaga, Victoria og Spleis for instruksjon og øving ombord på lørdag og søndag. Bernt
Aanonsen var hovedinstruktør og organiserte kurset. Takk til skipperne de er helt avgjørende for
kurset. Å være med som instruktør på kurset er også en fin mulighet til å samle seg mannskap til
årets sesong. Anbefales alle skippere.

Tirsdagsseilasene 2013.
Det er gjennomført 15 tirsdagsseilaser i 2014. >En seilas ble avlyst på skippermøtet da det ikke var
vind i det hele. Alle seilasene som startet er blitt regnet som tellende. Vi har hatt vind fra kulling til
vindstille.
Det nye handicap system for seilinga: NOR-rating gav også i år noen endringer som igjen førte til
endring av skille mellom klassene. En ønsket også å gjøre klassene likere i antall deltakende båter. I
klassen med høyest rating deltok 93 (79) båter og i minste 91(106. Totalt var det 184 (185)
deltagende båter og gjennomsnitt på 12,3(11,6). I denne oppsummeringa er ikke tatt med de som
møtte til skippermøtet da seilasen ble avlyst så en kan si det har vært noe større oppslutning i
forhold til året før. Vi er fornøyd med at fordelinga mellom klassene ble så likt.
27 (24) forskjellige båter har deltatt, og dette er noe mer enn året før, men likt med tidligere år
(28/27).
Det ble også i år en spennende serie ved at det i begge klassene ble kjempet om plassene helt til siste
seilas. I klassen med høyest rating hadde både Ahiki/Svein Tenggren og Swai/Remi Rasmussen 16
poeng, men Swai hadde flest første plasser og ble dermed etter reglene kåret til vinner. Også andre
plassen var det kamp om helt til slutt. Både Lucille/Harry Nilsen og Spleis/Bernt Aanonsen hadde 17
poeng og også her ble rekkefølgen av gjort ved at Spleis hadde en første plass mer.
I minste klassen var også i år Caro 2/Finn Arne Brenna suveren med 11 poeng mens det var spenning
om 2 plassen som Norte/Roar Eikland vant med 18 poeng framfor Inua/Enno Rodegerdts 19.
Seilasene ble også dette året 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.
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 også i år 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 nøtt medbrakt kaffe mm.
Det ble en fin kveld på sjøen.
Kartene som ble fornyet i 2012 ble også brukt i 2014.
Også i år har Gunnar Koch stilt trofast opp som starter. Dette har stor betydning og vi er ham stor
takk skyldig.

NOR 2014.
Nordland Offshore Race ble for 9 gang arrangert i regi av BSF. Det var 26 påmeldte og 25 fullførte
regattaen. Regattaen gikk i varierende og rolige vindforhold, men med en betydelig vindøkning ved
Værøy.
Vinner i klasse en ble Victoria med Tobias Juul Johansen og Kai Linde fra BSF. I Klasse to ble vinner
Ada med Trond Johansen og Tor Magne Jensen fra Tromsø seilforrening.
Nytt for regattaen i 2014 var at skippermøte ble flyttet til torsdag kveld, noe som gav seilerne bedre
tid til regattaforberedelser.
Det ble i 2014 lagt betydelig større vekt på profileringen av regattaen i havne området, samt at det
var en link i Avisa Nordland til regattasidene hos Seilmagasinet, som medførte større dekking av
regattaen.

2015 blir det 10 års jubileum, med et håp om 30 deltagere

Værran rundt 2014.
Avlyst på grunn av få påmeldte.

Hovde Vestfjordseilasen 2014
Vestfjordseilasen ble arrangert for 33. gang i 2014. Også i år ble seilasen sponset av Hovde Maritim
AS.
Komiteen bestod av Ola Sakshaug (leder), Erik Bang, Roar Eikeland og Helge Andreassen.
I tillegg har følgende hatt oppgaver i forbindelse med arrangementet:
M/K Faxen med mannskap var startbåt. Håkon Steen Gustavsen hadde ansvar for premieutdelingen.
Oddgeir Strømsnes bistod ved regattakontoret i Kabelvåg. Vibeke Jenssen og Morten Leiknes var
konsulenter av første klasse.
Som før kunne vi delta på et nydelig havrettsbord og bryggedans med band på Nordskot, med god
mat og fin stemning. I Kabelvåg var det som vanlig marked, mye folk og god hvalbiff på grillen.
Årets seilas gikk av stabelen lørdag den 28. juni. Som i fjor var det godt vær på regattadagen men til
dels lite vind. Til sammen 79 påmeldte båter skulle starte i 12 klasser, en frafalt før start. Siste
påmelding kom fredag kveld.
Alle hadde vel ønsket seg mer vind over fjorden – allikevel var det bedre forhold enn forventet ut fra
værmeldingen og det store flertall fullførte regattaen. Verst gikk den svake vinden ut over
skøyteklassen. De måtte dessverre kjøre for motor det siste stykket inn til Kabelvåg.
Startområde 2 ble bestemt før noen la fra kai. Der var det nok vind til at ferdigheter var det
avgjørende og ikke bingo i stilla. Kurs rett på mål var ikke mulig og hovedfeltet seg vestover mens
noen få gikk nord. Lenge så det ut til å bli vanskelig å nå maksimaltida kl. 1700, så den ble midt på
dagen forlenget til 1800.
Nå viste det seg at forholdene om enn svake etterhvert ble medgjørlige på vindretning. Og gode nok
til at det ene sløreseilet etter det andre poppet opp. Stilla før Kabelvåg var heller ikke veldig
fremtredende.

Årets klassevinnere / utmerkelser.
Regatta kl. 1:
Regatta kl. 2:
Regatta kl. 3:
Regatta kl. 4:
Regatta kl. 5:
Flerskrog:
Åttring:
Skøyter:
Fembøring:
Vikingeskip:
Tur kl.1:

Klassen uten spinnaker, Trond Danielsen fra BSF Lofoten med «El Torres».
Nils Iversen fra BSF med «Weni».
Morten Leiknes fra BSF med «Ea».
Jon Arne Torbergsen fra Harstad Seilforening med «Skarv II».
Kurt-Arne Mosand fra BSF Lofoten med «La Sirena».
Frank Larsen fra BSF med «Dolce Vita».
Geir Wulff-Nilsen med «Spilbak».
Ingen fullførende
Ingen fullførende
Ingen fullførende, men 1. premie allikevel delt ut til Terje Bøe med «Lofotr».
Per W. Aasheim med «Sigyn».

Tur kl.2:

Odd Rane Hovde fra BSF Lofoten med «Vaagakaill».

Førstepremiene ble levert av Lars Erik Karlsen.

Øvrige premier.
Vestfjordpokalen (klassevinner med størst margin) gikk i år til Trond Danielsen med «El Torres».
«Det blå bånd» (raskest over fjorden) gikk til Kurt-Arne Mosand med «La Sirena».
«Den Blå mastering» gikk til Geir Wulff-Nilsen med «Spilbak».
Sparebanken Nord-Norges vandrepremie gikk til Sigurd Kjelstrup med «Svolvær».
Hovde Maritim AS delte ut prisen for raskeste Bavaria båt til Bernt Aanonsen med «Spleis» fra BSF.

Turtirsdag/familieseilas
Også i år ble første tirsdagen etter sommeren benyttet til turseilas. Godt oppmøte og fin seilas til
Steinsvær.

Swai Bodø Singlehanded 2014
Regattaen ble arranger av Swai i samarbeide med BSF. Regattaen var lagt med start utenfor moloen i
Bodø, runding lille svart oksen, før runding av bøye ved Skårneset nord av Sandhornøy og fritt løp
tilbake til Bodø med målgang I moloåpningen.
Regattaen gikk i rolige vindforhold, uten problemer for deltagere og arrangør.
Det var 17 førende båter i regattaen.
Det ble seilet i 2 rating klasser og en klasse uten rating. I rating klasse 1 ble Lærke med Kai Linde
Vinner. I Rating klasse 2 ble Acho Alai med Allan Eriksen vinner. I klasse uten rating ble Vilja med Olav
Taralsden vinner.

Klubbmesterskapet 2014
Klubbmesterskapet var i år planlagt lagt til Henningsvær 29-30 august, i kombinasjon med
Lofotregattaen.
5 båter påmeldt i største klasse, med 2 fra Bodø og 3 fra Lofoten. Ingen påmeldt i minste klasse. På
grunn av denne lave deltakelsen valgte komiteen å avlyse.
Nytt forsøk ble vurdert for helgen 12-14 september, men da i Bodø. Dette innspillet ble så luftet i
plenum med medlemmene etter seilingen tirsdag 2. september. Heller ikke her var det stor interesse
for mesterskap denne høsten. Styret konkluderte dermed med at det ikke ville bli gjort flere forsøk
på å avholde klubbmesterskap høsten 2014

Turseilas
Helgen 6-7.september var det planlagt turseilas til Fenes (Sør-Landegode). På grunn av meget dårlig
vær, og lav interesse ble dette arrangementet avlyst.

Landegodeseilasen.
Landegodeseilasen ble arrangert lørdag 13. oktober med bare 4 deltakende båter (båt nr 5 ble
liggende igjen ved brygga pga manglende mannskap). Vi seilte i år igjen for TV-aksjonen som gav
inntektene til Kirkens Nødhjelps arbeid for å skaffe reint vann til en million mennesker. Oppmøte for
alle var på flyttebrygga ved Thon-hotels. Det var meldt dårlig vær og ganske sterk vind som skulle
avta. Starten gikk i kulling og med håp om å kunne runde Kvitingene ved Landego etter en rask
seilas... Men vinden løya til bris ved paradisbukta og forsvant ved Skibsholmen. Og snipp snapp snute
så var seilasen over. TV-aksjonen fikk kr 4.100.
Bernt Aanonsen sto for organiseringa.

Nattseilasen.
Nattseilasen ble unnagjort med flott seilas i skumring og mørke. Fin sørøst vind gjorde det mulig å
sette sløreseil for de som ville i godværet. 11 båter deltok. Tradisjonell rute om Breidgrunn, LilleSvartoksen og i mål. Ashiki ble soleklar vinner med 3,5 minutter korrigert tid på Norte.

Sjyvotten
Etter en litt varierende, og ganske dårlig værmelding (med snøbyger og nordvest kuling) for
regattadagen pr 2. juledag, besluttet komiteen å flytte Sjyvotten fra 3. til 4. juledag. Det viste seg å
være et godt valg, selv om vinden periodevis var noe svak. Det endte opp med oppholdsvær og en
relativt tørr øst-nordøstlig vind på ca 4-6 m/sek, og ca 4-5 minusgrader, og en behagelig seilas for de
8 båtene, med tilsammen 28 seilere, som deltok. Da det hadde vært en del snø og is de siste dagene,
med tilhørende mulighet for glatte fordekk, ble det ikke lagt opp til å tillate spinnakerseiling. Starten
gitt kl. 1100 med startlinje mellom kaia ved Luftfartstilsynet og mønet på et bygg på Burøya. Videre
gikk løypa ut Hernesskagleia til styrbord runding om grønnstaken ved Breigrunnen, og videre til
styrbord runding lille Svartoksen. De tre bakerste båtene som skulle krysse Hernesskagleia måtte
vike for en travel hurtigrute, og tapte noen sekunder på det. Sluttspurten ble en flott kryss i
svinnende vinterlys fra Lille Svartoksen og opp til målgang i moloåpningen. Etterpå ble det
pepperkaker og varm drikke, med premieutdeling i verkstedhallen på Molostua.
Årets sjyvotter gikk til Helge Andreassen på Vinna, som var et knapt minutt foran båt nummer to, Ola
Sakshaug/Don`t Panic. Tredjeplassen gikk til Harry Nilsen/Lucill.
Årets regattakomite var Vibeke Jenssen og Morten Leiknes på Ea.

BSF på nett
BSF’s hjemmeside www.bodoseilforening.no ble tidligere lagt om til ny plattform og er så langt ferdigstilt.
Presentasjon på nettbrett og mobil skal etter hvert gjennomgås med tanke på forbedret layout. På siden
publiseres fortløpende informasjon fra styret, regattaresultater og artikler fra foreningens arrangementer.
De siste artiklene i Seilas og Seilmagasinet presenteres også kontinuerlig. Medlemmene oppfordres til å
bidra som skribenter enten på fast basis med direkte tilgang eller ved å sende inn artikler på epost. Er du
interessert bruk kontaktskjemaet på hjemmesiden http://bodoseilforening.no/kontakt-oss/. Er du på
Instagram? Tagg bildene med #DNBBodoseil, #Bodoseil, #Vestfjordseilasen, #Nordlandoffshorerace
eller #Tirsdagsregattabodø så kommer de i bilderullen på hjemmesiden!
BSF har også en offisiell Facebookside https://www.facebook.com/bodoseilforening som speiler
informasjon fra hjemmesiden og Instagrambilder med samme tagger.

I tillegg finner du gruppen BodøSeil på
Facebook https://www.facebook.com/groups/185982208118005/ hvor alle medlemmer kan poste
innlegg om smått og stort i seilverdenen.

Seilmagasinet leverer en tjeneste som heter Sail Race System hvor man kan opprette alle slags
arrangementer inkludert betalingsløsning. Primært bruker vi dette til regattaer, men andre arrangement
som krever påmelding og / eller betaling vil også være aktuelle. Regattaer publiseres om ønskelig i en
terminliste for hele landet. Alle arrangement får en egen «hjemmeside» hos Seilmagasinet som
denne http://www.seilmagasinet.no/regatta?regatta=1562 – i regattaers tilfelle med resultatservice.
Vi vil dessuten nevne at vi har etablert en fast foreningsside i bladet Seilmagasinet. Motytelsen for at vi
produserer denne siden til hvert nummer, er at alle våre medlemmer mottar enten Seilmagasinet eller
Seilas (fritt valg) for ca. halv pris. Abonnementet er lagt inn som del av medlemskontingenten til Bodø
Seilforening.

Årsmelding Jollegruppa 2014
Jollegruppa har ikke arrangert nybegynnerkurs i 2014, da vi ikke mente å ha kapasitet til dette. I
tillegg fikk mange av våre yngste seilt lite i 2013, og trengte tett oppfølging i begynnelsen av

sesongen. Vi har hatt ukentlige treninger på våren og høsten, og totalt har 13 unge seilere deltatt, dog
med varierende oppmøte. Vi har hatt mange flotte treningskvelder, og ungene har kost seg på vannet.
Utstyr:
Jollegruppa disponerer nå 2 RIB, 3 RS FEVA, 6 nye og en del eldre Optimister. Alt utstyret
vedlikeholdes fortløpende og lagres i vår egen container om vinteren.
Treningsområde:
Vi jobber med å få satt opp sjøbod på kommunalt område på Kløkstad for å ha fast lagringsplass for
utstyret. Kommunen har nå godkjent planene, og vi håper å få satt opp en sjøbod i år.
Jollegruppa takker:
Jollegruppa retter en stor takk til Remi Rasmussen og Lorents Urgård for hjelp til å planlegge sjøbod,
og til Asbjørn Øverås og Liv Johansen for lån av bodplass på Kløkstad.
Hva skjer videre:
For å overleve må jollegruppa rekruttere nye medlemmer fortløpende med nybegynner kurs. Dette er
tidskrevende for trener. Undertegnede mener vi har kommet til ett punkt hvor vi må vurdere å leie inn
trenerhjelp.

Håkon Sten Gustavsen
Hovedtrener jollegruppa 2014.

Temakvelder:

Temakveld - mann over bord
Flere av BSF's medlemmer har opp gjennom årene vært med på det som kalles ISAF offshore
personal survival course. Dette er et kurs over ei hel helg med teori, praksis og bassengøvelser rundt
temaene brann og overlevelse i sjø.
Vi som var med på kurs i Oslo i februar 2014 fikk lyst til å dele litt av det vi lærte og fikk arrangert
temakveld i regi av BSF i Mørkvedbadet 23.04.14.
Først hadde vi litt teori om pyrotekniske nødsignaler før vi gikk over til praktisk bruk av noen typer.
Parkeringen utenfor Mørkvedbadet ble godt røyklagt før vi var ferdige, godt det var avklart med
Salten Brann, HRS og Politi på forhånd. Bluss i båten eller flåta må brukes med omhu, dette er varme
greier!
I bassenget etterpå fikk vi ikke anledning til å prøve redningsflåte men hadde godt utbytte av et
knippe svømmeøvelser i seilklær med og uten vest. Det å komme seg om bord (opp av bassenget
over en kant) var ikke lett.

Viktig var også muligheten til å bli godt kjent med egen redningsvest. Hvordan flyter jeg, fungerer
sprayhood’en, hvor er fløyta, får jeg på meg skrittstroppen eller hele vesten etter jeg er havnet i
vannet?
Flere som ikke hadde anledning til å være med ønsket samme temakveld på nytt våren 2015 og det
anbefales fra oss som var med nå.

Temakveld - sikkerhetsbestemmelser NOR 2014
Regatta komiteen avholdt en temakveld, hvor fokus var på sikkerhets bestemmelser I forbindelse
med NOR 2014 regattaen.
Temakvelden ble avholdt på Molostua, med 19 deltagere.

Temakveld - Seil og rigg
8 april var det tema kveld på Folkets Hus hvor drøyt 20 seilere hadde møtt opp for å få med seg tema
kveld I regi av SWAI og Ullman Sails Norge.
Tilstede var seilmaker Peter Høeg og Maritimt Kompani. Peter Høeg hadde som tema valg av seil til
tur og regatta, samt seiltrim.
Maritimt Kompani gikk gjennom rigg trim.

Temakveld – Aktivitetsplan 2015
18 november ble det avholdt temakveld, på EnKopp, der aktivitetsplanen ble diskutert. Bra oppmøte
og en aktiv diskusjon. Styret fikk mange gode innspill for en plan som legges fram på årsmøtet.

Årsfest
Opprinnelig var årsfesten planlagt avholdt i begynnelsen av november. På grunn av vanskeligheter med å
stable en komite på beina, så ble den utsatt til nyåret.
16 januar lyktes vi endelig, og festen ble avholdt på En Kopp med 24 medlemmer tilstede. Også i år stod
tapas på menyen. Stedet viste seg også i år å være et ideelt sted å avholde årsfesten.
Bernt startet ut med sin foto-quiz fra mer eller mindre kjente landemerker og båter i vår landsdel. Som så
ofte før var bildene av de nære stedene, tatt fra uvante vinkler, de aller vanskeligste.

Deretter fulgte Helge Andreassen opp med regel-quiz. Og ut fra resultatet burde mange av oss friske opp
reglene før de seier regatta igjen.
Kveldens høydepunkt var Bernt sin gjennomgang av tirsdagsserien. Premier for de beste plassene ble delt
ut. Swai/Remi Rasmussen fikk premie for høyeste rating-klasse. Vinner av klassen med lavest rating, Caro

2/Finn Arne Brenna var ikke tilstede. Gunnar Koch fikk hederlig omtale for sin innsats som trofast
starter på Tirsdagsserien. Premien for lotteriet ble ikke delt ut på årsfesten, da trekningslistene ikke var
klare. Lotteriet utsettes til første medlemsmøte. Også i år har vi fått sponset båtoppsett av Jakhelln Båt og
MC. Vi takker for gaven.

Årsmelding BSF Lofoten 2014
Arbeidsgruppa har i år bestått av: Lars Erik Karlsen, Frode Andersen, Peder Pedersen, Nils
Iversen, Bjørnar Larsen, Trond Danielsen og Roar Bårdsen.
BSF Lofoten har gjennom året opprettholdt de samme aktivitetene som før. Aktiviteten har vært
omtrent på samme nivå som 2013. Fortsatt er det tirsdagsregattaen som er viktigste treningsarena
og sosiale samlingspunkt for Lofotseilerne.
Lofotseilerne hevder seg fortsatt meget 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 og omkostninger på
nevnte arrangementer. Startavgift Lofotregatta ble betalt direkte til BSFs konto. Startavgift
tirsdagsregattaer er ikke innkrevd ennå. Gjøres normalt på årsfest. (Ikke fastsatt ennå)

Tirsdagsseilasene:
11 tirsdagsseilaser ble gjennomført, med til sammen 65 deltakere. Det er nedgang fra 2013.
Sammenlagt etter åtte tellende seilaser, var det la Sirena med skipper Kurt Arne Mosand som
vant. På de neste plassene kom Weni II og Frøya. 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. Det flotte været vi
hadde sist sommer ga oss mange fine kvelder på havet og hyggelige kvelder på Anker Brygge
etter seilasene.
Bluesregattaen: Avlyst
Lofotregattaen:

Gjennomført 30. august med 12 deltakende båter. Flott høstvær, men dessverre ble det litt lite
vind. Årets vinner ble Swai og Weni II. Som alltid under Lofotregatta er det god stemning både på
havet og under sammenkomst etter seilasene.
Nattseilasen: Avlyst
Seilseminar: BSF Lofoten har en fin tradisjon med å stille båter og skippere til seilseminaret på
folkehøgskolen i Kabelvåg. Årets arrangement ble gjennomført 14. september. Først får elevene
en innføring i de grunnleggende prinsippene for seiling, siden er det ut på havet og prøve
teorien i praksis. I år fikk vi fin vind og god fart i båtene. Elevene byttet på de ulike
arbeidsoppgavene og etter noen timer kunne de både baute og jibbe båtene med god kontroll.
Etter seilasen var det flere som godt kunne tenke seg mer havseiling og kanskje egen båt
engang i fremtiden.
Årsfest: Utsatt inntil videre. Håper å få til årsfest før ny sesong starter.
Svolvær 11.01.15
For BSF Lofoten
Roar Bårdsen

Oppsummering BSF
Året 2014 skiller seg ikke vesentlig ut fra tidligere år. I dette «regnskapet» finnes både positive og
negative poster. En del arrangementer har blitt avlyst, på grunn av lav deltakelse. Årsak til lavere
deltakelse på disse arrangementene er ikke nøye analysert, men vær, sted, for hyppige arrangementer,
svak markedsføring osv. er nevnt som mulige årsaker.
Andre arrangementer har opplevd økning. God innsats og godt arbeid fra komiteene kjennetegner disse.
Hva er foreningen uten disse ildsjelene som fyller disse komiteene? Svaret gir seg selv.
Jeg vil ikke nevne noen spesielt, i fare for å glemme noen, men de som har stått på vet med seg selv hvem
dette gjelder. Stor takk for innsatsen.
Nytt i 2014 var også avtalen med Norsk Maritimt Forlag AS om å abonnement på Seilmagasinet/Seilas til
alle husstandsmedlemmer i BSF, samt egen foreningsside i Seilmagasinet. Styret har oppfattet det som at
dette har vært med å spre temaer som opptar oss ut til medlemmer og andre på en meget god måte. Takk
til de som har bidratt inn i dette arbeidet.
2014 ble også det året da vi endelig fikk flere og større båtplasser tilgjengelig i Bodø ved at Rønvik havn og
marina ble etablert. Flere at foreningens medlemmer har etablert seg der, og noen har til og med kjøpt seg
større båt for å få de til å passe bedre i «båsen». BSF håper at dette vil bidra til flere seilere i byen, som kan
være med å øke aktiviteten både innen tur- og regattaseiling. Takk til alle de som har kjempet i flere tiår
for å få flere båtplasser til byen, og takk til Bodø havn som har fått realisert en så god løsning.

Et godt håp ble også etablert for jollegruppa, da de i kommunen ga sin godkjenning til at vi kan
benytte deler av kommunenes areal (102 m2) til å bygge et naust.-- Avtale om disposisjonsrett
ble inngått. Naustet som er tegnet, og grunnlag for godkjenningen er på 86 m2. Flere
finansieringskilder har blitt søkt, uten hell. For 2015 håper vi på en finansieringsordning slik at
bygget kan bli realisert. Dette vil ha stor betydning, ikke bare for å sikre forsvarlig oppbevaring
av foreningens jollemateriell, men som et samlingssted for barn og unge som vil bli seilere.

Bodø Seilforenings mål for 2015
Årsmøtet mener at følgende punkter bør være retningsgivende for styrets arbeid i 2015
1.

Opprettholde regattaaktiviteten og styrke turseilingen

2.

Øke deltakelsen på foreningens arrangementer

3.

Videreføre ungdomssatsningen i jollegruppa.

4.

Etablere et naust for joller og utstyr på Kløkstad.

Bodø, den 20. januar 2015
Styret.

