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Styrets sammensetning 



Leder: Oddgeir Strømsnes 

Nestleder: Gunnar Jørgensen  

Kasserer: Vibeke Jenssen 

Styremedlem: Nils O. Eldby 

Styremedlem: Helge Andreassen 

Styremedlem: Jim Børre Andreassen 

 

Varamedlem: Fritz Leo Breivik 

Varamedlem: Laila Lovise Johansen 

Varamedlem: Janitha Singdahlsen 

 

Valgkomite: Harry Nilsen og Hege Kvalnes 

Revisorer: Ann Karin Tenggren og Bernt Aanonsen 

 

Styrets arbeid. 

Det har vært avholdt åtte styremøter og 87 saker har vært behandlet.  Saker som bør nevnes spesielt er; 

 Seilingens dag 

 Lokaler  

 Seilsportliga 

 Jollenaust 

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

 Aktivitetsplanlegging 

 Etablering av komiteer 

 Temakvelder 

 Søknad om støtte. 

Foreningen hadde ved årsskiftet 190 registrerte medlemmer, 11 ned fra 2014. 

 

Seiltinget 2015  

Lisensen forsvinner for de fleste(alle) av BSFs medlemmer. 

Det ble foreslått en liten kontingentøkningen, men for barn under 13 år blir det en reduksjon. 

Forslaget om å legge ned seilkretsene: Benkeforslag fra Hordaland seilkrets ble vedtatt. De kretsene 

som fungerer i dag, foreslås opprettholdt, mens de som ikke er i funksjon legges ned. Det er heller 

ikke mulig å legge ned seilkretsene uten en lovendring. Styret ble bedt om å arbeide videre med 

dette. 

Det var noe informasjon i forhold til IKT, både i forhold til medlemsregister og regnskap. 

 



Seilkurs for begynnere 
Årets seilkurs ble arrangert 8.-10. mai med 15 deltakere. Kurset er et viktig rekrutteringstiltak for foreninga og 

gir også en pen inntekt. Harry, Roar, Tobias og Bernt stilte med Lucille, Norte, 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 2015 
16 seilaser var planlagt i 2015. Seilasen 12. mai ble starta, men til tross for forkortninger greide ikke nok båter å 

fullføre. 9. juni og 29. sept blåste det for mye til å seile. 23. juni deltok kun 4 båter pga dårlig vær.  

Flere nye båter kom til i største klasse, men vi beholdt klasse delinga fra året før da vi var mer usikre om de nye 

ville starte så mye første året. De kom likevel med. I den minste klassen var det flere båter som deltok mindre 

enn tidligere. Disse forhold førte til en litt skeiv fordeling. I klassen med høyest rating deltok 100(93) (79) båter 

og i minste 63(91)(106). Totalt var det 163(184) (185) deltagende båter. I denne oppsummeringa er ikke tatt med 

de som møtte til skippermøtet da seilasene ble avlyst. Været kan gis skylda for nedganga. Den skeive fordelinga 

regner vi med at blir retta opp neste sesong. 

28(27) (24) forskjellige båter har deltatt, og dette er en mer enn året før.  

Det ble også i år en spennende serie, særlig i minste klasse hvor det skilte bare et poeng mellom vinner og nr to. 

Sofie/Gunnar Jørgensen vant, Victoria/Tobias Juul Johansen ble nr 2 og Don't panic/Tom Antonsen nr 3. I stor 

klasse var seieren klarere med 4 poengs forskjell mellom en og to. Lucille/Harry Nilsen vant, Ahiki/Svein 

Tenggren ble nr 2 Spleis/Bernt Aanonsen nr 3. 

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 stort sett 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.   

Kartene som ble fornyet i 2012 ble også brukt i 2015.  

Også i år har Gunnar Koch stilt trofast opp som starter. Dette har stor betydning og vi er ham stor takk skyldig. 

Vi har i år brukt race system til utregning og publisering av resultatet. Det er SEILmagasinets system. Resultatet 

går direkte på nettet. Både vi og systemet er blitt bedre og det har fungert tilfredsstillende. 

Vi har i år møttes i BBFs nye lokaler og hatt kaffe og kaker der etterpå. Vi har prøvd å få samtale rundt seilasene 

og diskusjon om hendelser før resultatet ble gjort kjent. Greit å ha et fast lokale. 

Det har vært delt ut noen premier i løpet av seilasen disse har til dels vært sponset av Swai. Sammenlagt 

premiene skulle vært delt ut på års festen, den er enda ikke holdt, men premiene er klare. 

Komiteen har bestått av Bernt Aanonsen leder, Tom Anthonsen, Helge Nilsen og Harry Nilsen over for henne. 

Seilasene har vært fordelt mellom oss slik at to skulle ha ansvar hver gang og få hjelp fra representant fra en av 

deltakerbåtene. Det har fungert til dels. Tom og Harry har hatt resultatet nesten hver gang. Og Helge har ordna at 

alltid er kaffe og kjeks. Serveringa inngår i deltakeravgifta.  

For komiteen 

Bernt Aanonsen 



NOR 2015 
 

Vi tar på oss å kalle arrangementet svært vellykket! 

Etter værmeldingen besluttet komiteen å benytte nordlig banealternativ for første gang, og det fungerte 

bra. 

2015 var tiende gang NOR ble arrangert som shorthanded. 29 båter påmeldt. Victoria vant rating 1 

med god margin, og El Dorado vant rating 2. 

I den forbindelse satte vi opp en jubileumsfest, avholdt i Stormens femte etasje, som også fikk svært 

god deltagelse og gode tilbakemeldinger. 

For andre år var det også seilerfrokost på Thon før start, også denne med god deltagelse. 

 

Økonomisk ble resultat mindre bra, og belastet foreningen med et underskudd.  

Det var en del utgifter i forbindelse med betalingsløsningene via SailRaceSystem som ikke var synlige 

for komiteen på forhånd, samt betalingen for tracking/tilstedeværelse fra Seilmagasinet som ble større 

enn budsjettert. 

 

Det er et ønske fra NOR-komiteen at alle komiteer blir gjort oppmerksom på hvilke kostnader som 

tilkommer ved bruk av SailRaceSystem. 

 

Jim-Børre 

NOR-komiteen   

 

Værran rundt 2015 
Etter flere år uten å være arrangert ble denne seilasen avholdt i 2015. Etter å ha hørt om det var 
regatta eller tur som var ønsket, ble turseilasen gjennomført. To båter deltok; Ea og Baba Yaga. 
Alle var vi enige om at det var en fin tur. Håper flere blir med i 2016. 
 
 

Seilsportliga 

Kvalifisering til seilsportliga 2016 ble av holdt i Ålesund 18. Septemer. Fra Bodø Seilforening deltok 
Tobias Juul Johnsen, Helge Andreassen, Mikael Brunvær Lillegård og Remi Rasmusssen.  
På tross av litt mangelfulle fasiliteter på hjemmebane klart de å skaffe oss kvalifiseringsplass for 
2016.  
 
 

Hovde Vestfjordseilasen 2015 

Vestfjordseilasen ble arrangert for 34. gang i 2015. Også i år ble seilasen sponset av Hovde Maritim 
AS. 
 
Komiteen bestod av Oddgeir Strømsnes (leder), Erik Bang, Roar Eikeland, Vibeke Jenssen og Morten 
Leiknes. 
 
I tillegg har følgende hatt oppgaver i forbindelse med arrangementet: 
 
Astrid Åsen og Nordskot og omegn Bygdelag 
«Ole-Johnny» med mannskap som stilte som startbåt på kort varsel. 
Wenche Nilsen Møkleby med fler for tilrettelegging og tidtakning i Kabelvåg. 
 
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. 

https://www.facebook.com/helge.andreassen.9
https://www.facebook.com/danskeeen


 
Årets seilas gikk av stabelen, som vanlig, siste lørdag i juni, det vil si 27. juni. Som i fjor var det godt 
vær på regattadagen men til dels lite vind. Til sammen 59 påmeldte båter mot 79 i 2014. Disse ble 
delt inn i 11 klasser. Lengst tilreisende deltaker var Harald Axling fra Strängnäs Segelsällskap 
(Sverige). 
 
Nedgangen i deltaker antallet, var først og fremst blant tradisjonsbåter og i turklassene. Årsakene 
kan vi bare spekulere på. Det har blitt pekt på at det var en lang kuldeperiode i forkant, at man de 
siste årene har hatt lite vind og dermed mange som ikke har kommet i mål, at maksimal seilingstid 
var satt for kort, at det har vært mangelfull markedsføring, og den generelle nedgangen i deltakelse 
på seilarrangement i Norge. På Skippermøtet, ble maksimaltiden besluttet utvidet fra kl. 1700 til 
kl.1800. 
 
Startområde 2 ble signalisert som mest sannsynlig startområde allerede på skippermøte fredag. 
Lørdag ble dette bekreftet før vi la fra kai. 
 
De siste årene har det vært lite vind over fjorden. I 2015 var dette ikke annerledes. Men det var litt 
mindre vindstille, og med forlenget makstid, endte alle med å gjennomføre innenfor makstiden 
(foruten om en som tok inn i feil havn). 
 
Som vanlig var det vanskelig å avgjøre om hvilen rute over fjorden som var best. Østlig rute ga 
tydeligvis mest uttelling denne gangen. 
  
 

Årets klassevinnere / utmerkelser. 
 
Regatta kl. 1:  Klassen uten spinnaker, Jørgen Gormsen fra BSF Lofoten med «Lystig». 
Regatta kl. 2: Peder Pedersen fra BSF med «Frøya». 
Regatta kl. 3: Roar Eikeland fra BSF med «Norte». 
Regatta kl. 4: Allan Eriksen fra BSF Lofoten med «Acho Alai». 
Regatta kl. 5: Tommy Hågensen fra Tromsø Seilforening med «Team Timeout». 
Åttring:  Geir Wulff-Nilsen med «Spilbak». 
Skøyter: Sigurd Kjelstrup med «Svolvær» 
Fembøring:  Odd Arne Sandberg med «Vågar» 
Vikingeskip:  Terje Bøe med «Lofotr». 
Tur kl.1:  Per Arild Konradsen fra BSF med «SS Elise». 
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 Tommy Hågensen fra Tromsø 
Seilforening med «Team Timeout».  
 
«Det blå bånd» (raskest over fjorden) gikk til Tommy Hågensen fra Tromsø Seilforening med «Team 
Timeout». 
  
«Den Blå mastering», for raskeste tradisjonsbåt. Tidligere Vågan kommunes pokal. Nå i Sigurd 

Kjelstrup sin odel og eie gikk til Terje Bøe med «Lofotr». 



Sparebanken Nord-Norges vandrepremie, Beste skøyte etter korrigert tid gikk til Sigurd Kjelstrup 
med «Svolvær». 
 
Hovde Maritim AS delte ut prisen for raskeste Bavaria båt til Arne Linchausen fra BSF med «Aiolos». 

 

Turtirsdag/familieseilas 

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

Bjørnøy på Landegode. 7 båter med rikelig med mannskap deltok. Rolig seilas utover, og en god del 

friskere på retur.  

 

BSF Turseilas Inndyr 14.-16.august 2015. 

Sensommerens turseilas gikk i år til Inndyr gjestehavn helgen 14-16.august. 7-8 båter deltok i et 
etterlengtet sommervær. Laber bris fra øst på Salta fredag og søndag. Lørdag kveld inviterte vi til 
grillfest i hagen og mer en 30 seilere i alle aldre koste seg i godværet. Alle var enige om at det hadde 
vært en fin tur    
 
Arrangementskomite: Gunnar Jørgensen 
 

 

Seilingens dag 

I forbindelse med tildeling av 4 Optimistjoller fra Gjensidigestiftelsen forpliktet seilforeningen seg til å 
arrangere seilingens dag 22. august. Dette er et nasjonalt arrangement, og vil bli arrangert hvert år 
fremover. 
 
I Bodø stilte vi med flere turseilere som interesserte kunne få omvisning i. De fikk også tilbud om å være 
med ut på en liten prøvetur. På land stilte vi med en Feva og en Optimist som de fremmøtte kunne få se 
nærmere på. 
 
Til åpningen fikk vi selveste Ordføreren til å stile, og han holdt et åpningsinnlegg der han gav gode ord til 
BSF og det arbeidet vi og de frivillige foreningene i byen legger ned. Vi stilte så med store mengder 
vaffelrøre, kaffe og saft, samt tilbud om kaifiske etter krabbe til barna.  
 
Det ble i forkant arbeidet fram en flott informasjonsfolder om BSFs aktiviteter som ble delt ut til interesserte. 
I løpet av arrangementet var det godt besøk, og alt av vaffelrøre, kaffe og saft gikk med. 
 
For fremtidige Seilingens dag, må vi tenke over hvordan vi kan innlemme interesserte enda bedre, og slik 
sikre at de kommer på kurs/tirsdagsseiling. Mulighet for å melde seg inn i BSF som mannskapsmedlem der 
og da, og prøveseiling av joller kan være forslag for årets arrangement. 
 
Takk til alle som bidro i forkant og under arrangementet 
 

 
  



Swai Bodø Singlehanded 2015 

18 seilere hadde mannet seg opp til dyst og kamp om å være Nord-Norges beste soloseilere, og de 

fikk atskillige utfordringer og tallrike variasjoner i vind og vær Vinden varierte fra 1 til 10 m/sek, og 

seilerne seilte seg gjennom både sol og regn i løpet av de fem timene regattaen varte. 

BRÅTT OG SKIFTENDE. – Banen gikk i sløyfer i nærområdet til Bodø, noe som både ga gode 

krysslegger og skarpe spinnakerlegger. Brått skiftende vind bød på ekstra utfordringer med bare ett 

mannskap om bord 

To av seilerne som stilte til start hadde tatt turen fra Sandnessjøen, de øvrige 18 kom fra 

arrangørforeningen Bodø. 

 

Klubbmesterskapet 2015  

Klubbmesterskapet ble i år todelt, og arrangert henholdsvis tirsdag den 15. september og lørdag 26. 

september. Klubbmesterskapets lagseilas ble altså en del av den vanlige tirsdagsseilasen den 15. 

september, mens baneseilasene ble avholdt den 26. september.  

Seiling den 26 september ble en våt og vindfull opplevelse for seilerne. I den minste kassen stilte det 

4  båter, det ble gjennomført  1 seilas med 3 fullførende båter. I den største klassen var det 3 båter 

hvor ingen fullførte første seilas. 

Arrangøren valgte og avlyse resterende seilaser pga for mye vind og nedbør. 

Det er tilstrekkelig med interesse for å gjennomføre klubbmesterskap, i år blåste arrangementet 

bort. 

 

Lofotregatta  

Avlyst. Vi håper at denne regattaen lar seg avholde i 2016, da tidligere års arrangement har vært meget 

vellykkede. 

 

Turseilas 11-13/9 

Høstens turseilas gikk til Helnessund. Det var ikke lagt opp til felles start. På tross av sen 
annonsering deltok det 3 båter, Ea, Lucille og Ami. 
Nordoverturen foregikk i fint vær med litt nordavind. Ea og Lucille møttes til en liten stopp i 
naturhavna ved Hjellø i Karlsøyvær. Ami kom seilende etter til bestemmelsesstedet litt 
senere på kvelden. 
  
Hjemturen på søndag ble heftig med østavind opp i 16 m/sek i kastene, og to rev i storseilet. 
Likevel må vi kunne si at det hadde vært en fin tur. 



Landegodeseilasen. 
På grunn av omrokkering av kalenderen, slik at klubbmesterskapet skulle kunne avholdes, og på grunn av 
liten interesse å sporte, ble Landegodeseilasen avlyst 
 
 

Nattseilasen. 

Som nesten alltid var også Nattseilasen en flott seilas i skumring og mørke. Og også denne gangen ble 
det utfordringer med å seile etter Sjøveisreglene og ikke etter Kappseilingsreglene. 9 båter deltok.  
Tradisjonell rute om Breidgrunn, Lille-Svartoksen og i mål. Det ble et tett løp, der det bare skilte i 
underkant av 8 minutter korrigert tid fra første til siste båt. Vinnerbåten ble Havhesten. 

 

Fjordomseiling høst 2015 
 
Et nytt arrangement i året som gikk var Fjordomseilingen første helgen i oktober. Det var lagt opp med 3 
dager seiling fra Bodø via Reine og Henningsvær for så å returnere til Bodø.  Pga. været ble ruten endret i 
siste liten, men de 12 seilerne fordelt på Ami, Embla, Nerthuz og Nirvana hadde en fin tur til Sørfugløy for 
så å seiler videre til Bolga neste dag, og så hjem til Bodø på søndag.  I tillegg til det å få en fantastisk fin 
seiltur med mye og variert vind på tampen av sesongen ble det også en sosial tur med god mat om bord 
når båtene var fremme i havn. 
 
Planene i år er at vi skal ha litt bedre vindretninger slik at vi kommer oss over Vestfjorden slik den 
opprinnelige planen var.  Vi håper å få med flere båter, og ser gjerne at også damene som ønsker å seile 
stiller opp enten som mannskap eller kanskje med en ren damebåt.  Spørsmålet som kom om det var en 
guttetur vi hadde planlagt var kanskje ikke ufortjent, men guttetur faktoren var ikke høyere enn at vi er 
sikre på at damene som seiler vil trives godt på ”guttetur”, de og.  Og hvis været er med oss til høsten og 
det blir tur til Lofoten vil det jo også være en fin anledning for Lofotseilerne til å legge opp en tur hvor vi 
kan møtes. 
 

BSF Sjyvotten 2015 
Årets Sjyvotten fant sted søndag 27.desember kl1100. Skippermøte ble avholdt og ingen protestkomite ble 
utnevnt. 4 båter stilte til start i en frisk regatta. Start fra indre havn, dernest Lille Svartoksen bb, 
Breigrunnen bb og mål i moloåpning.  Værmeldingen stemte nokså bra med sørvest vind 10-12 m/s med 
enkelte sluddbyger. Etter seilasen møttes vi for kaffe og julekaker samt premieutdeling. 
 
Deltagere og resultat: 
1.Havløye 
2.Spleis 
3.Embla 
4.Sofie 
 
Arrangementskomite: Gunnar Jørgensen 

 

BSF - Seilmagasinet 

I 2015 har det vært 8 leveranser til Seilmagasinet. Fritz Leo Breivik har tatt et godt ansvar her, og 

sørget for å fylle vår foreningsside med relevant innhold. Det er viktig at flest mulig bidrar med stoff, 

slik at dette ikke blir en tung oppgave.  

  



Jollegruppa 2015 

Jollegruppa hadde en tung start i 2015. Uklare ansvarsforhold, og mangelfull deltakelse i flytting av 

joller fra kontainer på Rønvikleira til Kløkstad, samt ikke funksjonelle RIB’er medførte at det ikke ble 

seiling på vårparten. RIB’ene viste seg å ligget ute hele vinteren, og måtte først på service. 

Etter sommerferien kom treningene i god gjenge. Foruten de torsdagene med vindstille eller med liten 

kuling, ble det avholdt trening. Gruppa som nå er igjen er ivirig, men liten. Det er helt avgjørende at vi 

får avholdt nybegynnerkurs i 2016 for å få økt rekruteringen. 

Etter høstsessongens slutt, viste det seg på nytt vanskelig å få jollene tilbake til kontainer. Igjen ble 

dette en enmannsjobb. 

Takk til Asbjørn med flere som tok ansvar og fikk RIB’ene i hus for vinteren. 

Det har blitt søkt om mye midler til jollegruppa i 2015. Det resulterte i at vi fikk 4 stk nye Optimister 

til foreningen, fra Gjensidigestiftelsen/Norges Seilforbund. Takk !   

Jollenaust 

Oppføringen av jollenaust har møtt på noen utfordringer i forbindelse med søknad om byggetillatelse. 

I forbindelse med innhenting av godkjenning fra naboer, kom det innsigelser på BSF sitt prosjekt fra 

Kløkstad havn. Etter flere runder med dialog med Kløkstad havn, og møte med Bodø Kommune 

senhøsten 2015 synes utfordringene løst og søknad til kommunen kan innsendes. Søknad vil bli 

innsendt kommunen i løpet av mars 2016. 

 

Temakvelder: 

17 mars – Temaet var langturseiling med , naturhavner og ankring. 

Ola Sakshaug tok for seg temaet langturseing, eller mest forberedelse til langturseiling. Hva må man 

ha med, og hva er mer valgfritt men lurt. Temaet var så omfattende at det ble bare en rask 

gjennomgang av hvor vi finner utlagte bøyer, og litt om hvilke naturhavner som er i området. 

 

7.april - Regattaregler 

Oddgeir ledet en diskusjon om de viktigste regattareglene. 

 

17. november - Gjennomgang av arrangementet og erfaringer fra Seilsportsligaen 2015.  

 

Årsfest 

Årsfest for 2015 har ikke blitt avholdt.  

 



Årsmelding BSF Lofoten 2015 

 

Arbeidsgruppa har i år bestått av: Lars Erik Karlsen, Frode Andersen, Peder Pedersen, Nils 

Iversen, Bjørnar Larsen, Trond Danielsen og Roar Bårdsen.  

Aktiviteten har vært litt lavere enn 2014. Fortsatt er det tirsdagsregattaen som er viktigste 

treningsarena og sosiale samlingspunkt for Lofotseilerne. Lofotregatta måtte dessverre avlyses, 

men vi har forhåpninger om at den skal bli arrangert 2016.  

Lofotseilerne hevder seg fortsatt meget bra i de regattaer de deltar i.  

 

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.  

 

Tirsdagsseilasene:  
12 tirsdagsseilaser ble gjennomført, med til sammen 49 deltakere. Det er nedgang fra 2014. 

Sammenlagt etter åtte tellende seilaser, var det også i år la Sirena med skipper Kurt Arne Mosand 

som vant. På de neste plassene kom Frøya og El Dorado. 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!  

 

Bluesregattaen: Avlyst  

 

Lofotregattaen: Avlyst 

 

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 lørdag 12. september. Først får elevene en innføring i de 

grunnleggende prinsippene for seiling, siden er det ut på havet og prøve teorien i praksis. Så lenge ut til å 

bare bli stilla, men en liten bris dro forbi akkurat de timene båtene var ute. Elevene byttet på de ulike 

arbeidsoppgavene og etter noen timer kunne de både baute og jibbe båtene med god kontroll. Snille 

forhold inviterte også til test av flygende seil, da blir det straks mer å gjøre og enda mer gøy og lærerikt. 

Ganske sikkert har vi denne gangen også verva noen fremtidige seilere. 

Årsfest:  

Avholdt 14. november i båtforeningens lokale i Marinepollen. 29 seilere/mannskap hadde en 

hyggelig kveld.  

 

Aktivitet 2016: 

Det er foreløpig ikke fastsatt aktivitetsplan. Bare meldt fra at vi skal forsøke å få gjennomført 

Lofotregatta mellom Tjeldsundregatta og Hadseløya rundt. Tirsdagsregattaer blir det selvfølgelig. 

Den fungerer greit så lenge mer enn en båt møter opp. 

 

 

Svolvær 07.02.16  

 

For BSF Lofoten  

Roar Bårdsen 



 

Oppsummering BSF 

2015 var året der Norland Offshore Race ble satt på kartet. Selv om målet var 30 deltakende båter, så må 
man si at 29 må ansees som bestått!. Et fantastisk arrangement! 

Tirsdagsserien står seg også som en «bauta» i vår forening. Den sikrer kontinuitet gjennom 
sommerhalvåret, og ut fra deltakelsen må vi si oss fornøyd at deltakelsen her holder seg jevnt. Uten 
tirsdagsserien ville trolig være vanskelig holde aktiviteten så høyt som vi gjør. Den er selve limet i 
foreningen. 

Av de større arrangementene er det kanskje mest bekymring rundt Vestfjordseilasen. 
Arrangementteknisk går det vel bedre og bedre for hvert år. Kontinuitet i komiteen og bruk av Sailrace til 
deltaker og resultatservice er vel hovedgrunnene. Er den kalde forsommeren årsaken, eller må vi endre 
konsept. Dette blir en utfordring for foreningen å finne ut av. At Vestfjordseilasen er viktig for seilsporten i 
Nord-Norge er jeg ikke i tvil om. I 2016 er det også 35år jubileum, og 100åringen Faxen har meldt at de vil 
være startbåt.  

 

I 2015 ble det også arrangert flere turseilaser en i de siste årene. Litt variabel deltakelse, men det virker 
som mange synes at dette er positivt, og at det planlegges med økt deltakelse i 2016. Spesielt referatene 
fra Fjordomseilingen tror jeg har bidratt til denne økte interessen.  

 

Nytt av året var også Seilsportligaen. Endelig har det kommet opp et konsept for å seile regatta på et 
«unnskyld» høyere nivå. Seiling kan vises seg som en sport der vi i Nord-Norge ikke stiller med noe 
handikap. Vi har vind og sjø så det holder. Det bare gjelder å trene, og trene, og trene…. 

 

For jollegruppa ble det en treg start. 2016 ser mye lysere ut i så måte. Nybegynnerkurs må avholdes slik at 
vi kan få rekruttert flere unge seilere, og dermed flere voksne som kan bidra. Jollegruppa ser også fram til 
å få naustet på plass, slik at det blir vesentlig enklere å ta vare på jollene. Sesongen kan da også forlenges. 

 

Og til slutt vil jeg takke alle de som har stått på og bidratt til alle de store seilopplevelsene som vi har hatt i 
2015. Takk for innsatsen! 

 

 

Bodø Seilforenings mål for 2016 

Årsmøtet mener at følgende punkter bør være retningsgivende for styrets arbeid i 2016 

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.  

5. Etablere BSF som en fast deltaker inn i Norsk Seilsportliga 

 

 

 

Bodø, den 8. februar 2016 

Styret. 


