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Styrets arbeid. 

Det har vært avholdt seks styremøter og 60 saker har vært behandlet.  Saker som bør nevnes spesielt er; 

 Treårig sponsoravtale med DNB med totalverdi på kr.120000,- 

 Forlengelse av avtale med Hovde maritime for Vestfjordseilasen. 

 Deltagelse på seiltinget i Tromsø 15-17.3 

 Kontakt og samarbeid med Bodø havn. 

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 205 registrerte medlemmer.  

 

Seilkurs for begynnere. 
 
Årets seilkurs ble arrangert 10.-12. mai med 19 deltakere. Kurset er et viktig rekrutteringstiltak for foreninga og 

gir også en pen inntekt. Harry, Enno, Helge, Oddgeir og Bernt stilte med Lucille, Innua, Vinna, Baba Yaga og 

Spleis for instruksjon og øving ombord på lørdag og søndag. Denne ganga ble vi fulgt av NRK TV og det kom et 

flott innslag en del tid seinere på lokalnyhetene. 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 16 tirsdagsseilaser i 2013. Alle seilasene er blitt regnet som tellende. Vi har hatt vind fra 
kulling til nesten vindstille.  

Dette året ble det innført nytt handicap system for seilinga: NOR-rating. Det gav en del endringer i forholdet 
mellom båtene og også endringer når det gjaldt klassedeling. Det ble en del diskusjon om hvor klasse skille 
skulle gå og hvor mange klasser det skulle være. Ideelt sett burde vi ha seilt i 3 klasser, men til det er det for få 
deltakere. Vi maktet heller ikke i år å få like klasser, men det var bedre enn året før. I klassen for høyest rating 
deltok 79 båter og i minste 106, det gav et gjennomsnitt på henholdsvis 4,94(3,6) og 6,63(8,1). Totalt var det 
185 (187) deltagende båter og gjennomsnitt på 11,6.  

24 forskjellige båter har deltatt, og dette er en nedgang fra forrige år (28/27), men de som har deltatt har 
deltatt flere ganger og vi er på nesten samme deltakelse som forrige år (185/187) som var et godt år. 

Det ble en spennende serie i år ved at det i begge klassene ble kjempet om første plassen helt til siste seilas. Til 
slutt var det Swai/Remi Rasmussen som kunne ta med seg hjem første premien i høyeste rating-klasse bare to 
poeng (132/130) foran Norte/Roar Eikeland. Spleis/Bernt Aanonsen ble nummer tre. I minste klasse var det 
Lucille/Harry Nilsen som vant og også her bare med to poengs forskjell til neste, CaroII/Finn Arne Brenna 
(126/124). Nummer tre i klassen var Sofie/Gunnar Jørgensen med 122 poeng. Et tett løp! 

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 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 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. 
Dessverre var det litt urolig sjø i bukta slik at vi måtte bryte opp etter kort tid. 

Kartene som ble fornyet i 2012 ble også brukt i 2013.  

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

Foreninga hadde kjøpt inn datamaskin for sesongen, dette var viktig for at vi skulle komme på internett, men vi 

fikk dessverre ikke koplinga til og resultatservicen ble avhengig av etterarbeid hjemme og dermed tok det sin 

tid. Det er ønskelig med et bedre system. 

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. 

Det har vært delt ut noen premier i løpet av seilasen. I forbindelse med årsfesten 

delte vi ut premier til de 3 beste i begge klassene. 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 er gratis oppsett på Jakhelln båt til våren. 282 (328) lodd er delt ut. 

Komiteen har bestått av Bernt Aanonsen leder, Helge Nilsen, Karin Rodegerdts og Oddgeir Strømsnes. Helge og 

Oddgeir har hatt ansvar for å legge ut og ta inn bøyene. Vi opplever hvert år at en eller flere av disse forsvinner 

og må erstates. 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.  

For komiteen 

Bernt Aanonsen 



Nordland Offshore Race NOR 2013. 
 
Dette var 8. gang regattaen gikk som shorthanded. Fra 2006 har regattaen vært ansett som den største 

regattautfordringen blant mange seilere i nord. Også i år brukte vi Seilmagasinets påmeldingssystem og 

regattaen talte i den nasjonale shorthand-ranking. 

Tidlig på vinteren i 2013 var det usikkert om regattaleder, Olav Taraldsen, kunne være tilstede på selve 

regattahelga 31.mai til 1. juni. Det gjorde at det ble vanskelig å rekruttere komitemedlemmer fordi de risikerte 

å bli leder for hele arrangementet.  

Karl Erik Eide var lenge eneste komitemedlem. Noen uker før kom Remi Rasmussen og Fritz Breivik og tilbød 

seg å bidra med forberedelser, skippermøte og premieutdeling. Med disse tre på plass og med den brede 

erfaring fra tidligere arrangement følte vi at det var tilstrekkelig for å kunne gjennomføre. 

Det ble fokusert på å gjøre ting enkelt og å kopiere opplegget fra året før. Regattaleder var sørpå under hele 

arrangementet, men bidro aktivt på telefon og data. Det lar seg gjøre, men er ikke å anbefale. 

Karl Erik Eide holdt trykket oppe på regattakontoret med blogg, oppfølging av seilere og alle praktiske gjøremål.  

Thon Nordlys bidro med møtelokaler for skippermøtet, regattakontor og premieutdeling. 

24 båter stilte til start og 23 båter fullførte. Det ble seilt i 2 klasser.  

 

Værran rundt 2013. 
 
Årets Værran rundt fant sted 8.-9.juni. 

Værmeldingen var begredelig med sørvest og regn lørdag. Desto hyggeligere at tilsammen 11 båter stilte i 
denne tradisjonsrike regattaen. 

Lørdag var det vind fra sørvest 6-8 m/s, mye regn i starten, men etter målgang Helligvær kom sola frem og det 
ble en flott ettermiddag. Ungene fisket og lekte på løkka, butikken holdt åpen for oss og om kvelden ble det 
servert deilig suppe, kaffe og kaker på helsehuset. Etappepremier og deltagerbevis ble utdelt til stor jubel, og 
kvelden avsluttet med sosialt samvær i båtene. 

Søndag startet båtene ved Underholmen, oppholdsvær og vind fra vest 4-6 m/s. 

Regattaklassen med dessverre bare to startende deltagerbåter i år ble vunnet av Kai Linde med Lærke foran 
Swai. Turklassen ble vunnet av Håkon Gustavsen med Tora. (Det lønner seg å ha mange unger med på tur). 

S/Y Sofie fungerte som startbåt, og ansvarlig for arrangementet var undertegnede.  

Deltageravgiften var på kr.200,- per båt og dette dekket kostnader for premier/deltagerbevis samt leie og 
vasking av helsehuset. 

Takk for god hjelp av Vibeke og Morten for resultatservice. 

Gunnar Jørgensen, arrangementsansvarlig. 

 

Turseilasen. 
Turseilasen ble gjennomført i helga 16 – 18. august i et vakkert høstvær.  19 – 20 grader og laber bris fra øst. Et 

skikkelig silkeføre.  Målet var gjestehavna på Nord Arnøy. 



Men i år som i fjor var det bare en båt som deltok, nemlig Dolce Vita.   

Frank Larsen 

 

Hovde Vestfjordseilasen 2013. 

Vestfjordseilasen ble arrangert for 32. gang i 2013. Også i år ble seilasen sponset av Hovde Maritim AS. 
Komiteen bestod i år som i fjor av Terje Fallmyr (leder), Morten Leiknes og Vibeke Jenssen.  
 
I tillegg har følgende hatt oppgaver i forbindelse med arrangementet: 

M/K Faxen med mannskap var startbåt 
Håkon Steen Gustavsen hadde ansvar for premieutdelingen 
I tillegg bisto BSF avd. Lofoten ved regattakontoret i Kabelvåg. 

 
Som vanlig kunne vi delta på et nydelig havrettsbord og bryggedans i Nordskot, med god mat og fin stemning, 
og i Kabelvåg var det som vanlig marked, med mye folk og god hvalbiff på grillen.  
 
Årets seilas gikk av stabelen lørdag den 29. juni. Til forskjell fra fjoråret, var det i år strålende solskinn på 
regattadagen. Til sammen 67 båter startet i 10 klasser. Tre båter til var forhåndspåmeldt, men valgte ikke å 
starte. Det var svært lite vind i startområdet før opprinnelig start, og med fjorårets seilas i minnet, hvor nesten 
halvparten av båtene ikke rakk maksimaltiden, ble starten utsatt med 30 minutter, og startområdet flyttet til 
område 2, ved Flatøy fyr. Da første startskudd gikk kl. 08:30, kom det et lite vinddrag, og selv om noen av 
båtene, tradisjonen tro, måtte slite med stilla innenfor Skrova, kom alle seg i mål innen fristen, og rakk å få med 
seg både marked og grillmat før premieutdelingen. 
 
Vinnere/utmerkelser: 
Årets klassevinnere ble: LYS 1 – Caro II, LYS 2 - Linda, LYS 3 – El Dorado, LYS 4 – Slappa 3, LYS 5 – La Sirena, 
Flerskrog – Dolce Vita, Skøyte – Svolvær, Åttring - Spilbak, og Fembøring – Vågar.  
 
Førstepremiene ble levert av Lars Erik Karlsen.  
 
Vestfjordpokalen gikk i år til Caro II med Finn Arne Brenna, det blå bånd gikk til La Sirena med Kurt Arne 
Mosand, og den Blå mastering gikk til Spilbak med Geir Wulff-Nilsen. Sparebanken Nord-Norges vandrepremie 
gikk til Svolvær med Sigurd Kjelstrup. 
 
I Turklassen ble premiene trukket ut blant fullførende båter. 
 
Evaluering: 
Over flere år har vi sett at deltakelsen i regattaklassen har gått ned, og at seilere med målebrev og regatta-
erfaring har deltatt i turklassen i stedet. Det har i praksis ført til at konkurransen i tur-klassen har vært tøffere 
enn i regattaklassen, noe som ikke har vært ønskelig sett fra arrangørens side. Tanken bak turklassen har vært 
å gi seilere som vanligvis ikke seiler regatta en liten smak av hva regatta kan være, uten at terskelen for å delta 
skulle bli for høy. Det har over flere år vært gjort små endringer i løp og startrekkefølge for å prøve å endre på 
dette, og å gjøre det mer attraktivt for regattaseilerne å starte i regattaklassene, uten at dette ser ut til å ha 
hatt særlig virkning.  
 
Tidligere år har båter uten gyldig målebrev fått tildelt et skjønnsmessig ”LYS-tall” av komiteen, og resultater i 
Tur-klassene har vært beregnet på samme måte som i regattaklassen. For båter med målebrev har det vært 
valgfritt om man skulle delta i regatta eller turklasse. I 2012 vedtok Bodø Seilforening å endre 
seilingsbestemmelsene i Turklassen. Båtene ble inndelt i klasser etter lengde, og resultattid ble satt til faktisk 
seiltid uten tillegg for handikap. Endringen er også mer i tråd med seilingsbestemmelsene i andre store 
arrangementer som vi kan sammenligne oss med, som for eksempel Færderseilasen.  
 
Det kom bare noen få innspill til komiteen i forhold til endringen i 2012, to var negative, men vi fikk også flere 
positive tilbakemeldinger. Etter omleggingen av Lys-systemet til Nor-rating, har Norlys også gjort det enklere å 



få målebrev for standardbåter, uten å få båten målt. Komiteen, i samråd med styret i BSF, valgte dermed å 
videreføre dette i 2013. For å gjøre premieringen mer rettferdig, valgte vi å trekke premiene blant fullførende 
båter, i stedet for å premiere raskeste båt. Norges seilforbund innvilget dermed lisens-fritak i turklassen i 2013. 
 
Hvorvidt endringen har hatt noe å si for nedgangen i deltakelse i 2013, eller om nedgangen skyldes fortsettelse 
av trenden de siste årene, det dårlige været i 2012, usikker værmelding, lisensen til Norges Seilforbund, eller at 
noen rett og slett velger andre aktiviteter som sammenfaller i tid, er vanskelig å si, da det som nevnt ikke er 
kommet noen konkrete innspill til komiteen eller styret i BSF.  Mest sannsynlig er det vel en kombinasjon av 
flere faktorer som gjør utslaget. I år var det kun en båt med målebrev i turklassen, og målsettingen om å få 
regattaseilere til å delta i regattaklassen synes å være nådd. Komiteen foreslår at årets seilingsbestemmelser 
videreføres.  Vi håper at årets solfylte seilas gir mersmak, og at noen flere båter finner veien til Nordskot i 2014. 
 
Komiteen vil til slutt rette en stor takk til alle våre samarbeidspartnere på begge sider av fjorden, 
arrangementet hadde ikke vært mulig å få til uten dem. En spesielt stor takk til M/K Faxen med skipper Idar 
Henriksen, som i år stilte opp som startbåt for oss. 

 

Klubbmesterskapet 2013. 

Årets klubbmesterskap i BSF ble avviklet den 27-28 september under flotte seilforhold. Opprinnelig skulle 
regattaen arrangeres 13-14 september, men pga. for få påmeldte båter ble arrangementet flyttet. Hele 11 
båter stilte da til start, og det er lenge siden Klubbmesterskapet har hatt en så god oppslutning. Det ble seilt i to 
klasser med 6 båter i den minste klassen og 5 i den største. 

Fredagens seilas bestod av en langseilas der tarten ble fremskyndet til kl. 17.30 for å unngå mørket.  På lørdag 
ble det lagt ut en pølsebane med startlinje mellom to utlagte bøyer ved Sirskjær, og toppmerket ved utlagt 
bøye utenfor Bodø panorama, Breivika. Vinden stod seg hele dagen slik at vi slapp å endre plassering av 
rundingsmerker. Det ble avviklet tre seilaser med 2 kryss- og to spinnakerlegg, samt en seilas med ett kryss- og 
et spinnakerlegg, da vinden begynte å løye. Siste båt var i mål rundt kl. 15.30 på lørdag.  

På toppen av resultatlista etter endt seilas stod Lerke i den minste klassen og Swai i den største klassen. 
 
Det var et par situasjoner med sammenstøt mellom båter ved runding, men ingen nevneverdige skader 
oppstod. Det ble levert inn en protest, som ble behandlet etter endt seilas.  
Pga. motortrøbbel med startbåten måtte vi klare oss uten starter og tidtager. Swai fungerte som startbåt og 
kjørte startprosedyre over VHF, og deltagerne måtte selv ta tiden for hvert løp. Dette gikk rimelig greit, men 
det er ingen tvil om at en egen startbåt med tidtakere er viktig under et slikt arrangement som 
klubbmesterskapet. 
 
På lørdags kveld var det samling på En Kopp, hvor to verdige vinnere ble feiret. 
 
Komiteen v/ Harry Nilsen 

Landegodeseilasen. 
 
Landegodeseilasen ble arrangert lørdag 13. oktober med 10 deltakende båter. Vi seilte i år igjen for TV-

aksjonen som i år gav inntektene til demensarbeid. Oppmøte for alle var på Molostua. Forholdsvis få møter nå 

opp for å være med, men skipperne har selv bedt med seg en del slik at båtene er ganske fulle likevel. På grunn 

av usikker vind (døende) ble det lagt et kortere løp enn vanlig: runding Store Svartoksen og Breigrunnen og til 

mål i Moloåpninga. Deltakerne fikk en nydelig dag på sjøen.  Baba Yaga med skipper Oddgeir Strømsnes vant 

seilasen og TV-aksjonen fikk kr 5.800. Det bør tas et løft for denne seilasen som har større potensiale enn 10 

båter.  

Bernt Aanonsen sto for organiseringa. 



Nattseilasen. 

 
Når mørket faller på og stjernene titter fram er det tid for nattseilas. Seilasen ble arrangert 8.10 under fine 

forhold. Starten gikk utenfor moloen med videre seilas via Røssøya, lille Svartoksen og målgang i 

moloåpningen. Etter nærmest vindstille i starten økte vinden etter hvert opp mot frisk bris og dermed ble det 

en fin opplevelse for deltagerne. Vinner i liten klasse ble Lucille med skipper Harry Nilsen mens stor klasse ble 

vunnet av Norte med skipper Roar Eikeland. Arrangementsansvarlig var Helge Andreassen. 

 
Sjyvotten. 
 
Syv båter stilte til start tredje juledag i pluss 5 grader og lett bris. Forholdene kunne nærmest minne om en 

vanlig tirsdagsregatta rent værmessig og om lag 25 seilere hadde gleden av å delta i denne tradisjonsrike 

romjulsregattaen. Starten gikk på indre havn og etter en runde via Breigrunnen, lille Svartoksen og grønnstaken 

på Langstranda kunne Sofie med skipper Gunnar Jørgensen kåres som vinner. Etter regattaen var det kaffe og 

vafler på Molokroken i regi av kystlaget Salta. NRK Nordland lagde en hyggelig reportasje om regattaen på 

www.nrk.no/Nordland. 

Sjyvottene ble sponset av Komplett Fritid og arrangementsansvarlig var Helge Andreassen. 

 

www.bodoseilforening.no 
 
Webben er en svært viktig plattform for seilforeningen i kommunikasjon mot medlemmer og andre 
interessenter. Hele 115 artikler ble publisert i løpet av året. De som har bidratt med artikler er Bernt Aanonsen, 
Helge Andreassen, Ola Sakshaug og Olav Taraldsen. Bruken av Facebook har gjort webben litt mindre viktig for 
den daglige aktiviteten i foreninga sammenlignet med tidligere. 
 

I 2013 hadde webben omlag 46.000 besøk, 18.000 unike besøk og 166.000 sidevisninger.  
Ut på våren fikk vi beskjed om at Seria hadde utviklet nytt og mer moderne system for publisering og de 
anbefalte oss å gå over til dette. Det var knyttet noe manuelt arbeid i en slik migrering noe som tilsa at andre 
muligheter måtte vurderes. 
 

Basert på erfaringer fra Harstad Seilforening, Tromsø Seilforening og Kajakk klubben, anbefalte webmaster 
overfor styret at det skulle satses på en løsning fra Wordpress. 
 

En gruppe bestående av Ola Sakshaug, Enno og Karin Rodegerdts begynte høsten 2013 å arbeide med den nye 
løsningen. 
 

Den nye løsningen var klar i ved årsskiftet 2013/2014 og planlegges satt i gang januar 2014. 
 

Webmaster fram til våren 2013 var Olav Taraldsen før Ola Sakshaug overtok.   

 
 
Seiltinget 15. – 17. mars 2013. 
 
Seiltinget i Norges seilforbund (NSF) 2013 ble avholdt på Rica Ishavshotell i Tromsø fra fredag 15. mars til 
søndag 17. mars. Det var drøyt 70 stemmeberettigede delegater fra landets seilforeninger og kretser, samt 
styret i seilforbundet. I tillegg deltok flere fra administrasjonen i NSF, og noen observatører. På programmet var 
i hovedsak vanlige årsmøtesaker, og innimellom fikk vi også informasjon om noen av satsningsområdene til 
NSF.  
 

http://www.bodoseilforening.no/


Norge bruker lite penger på toppidrettsutøverne i forhold til andre land, kanskje så lite som 10 % av hva 
konkurrentene våre bruker. Seilerne tar mye ansvar selv og har gode resultater likevel. Når landslaget har 
trening, er det mulig for andre å trene sammen med dem, forutsatt at man ikke ”er i veien eller må reddes”. Vi 
fikk også informasjon om breddearbeidet i NSF. 
 
Delegatene fra BSF fikk noen føringer fra styret sto i utgangspunktet fritt til å stemme dersom man ut fra 
fremlagte opplysninger og argumenter fant det formålstjenlig for BSF. 
 
Vår oppfatning var at Askøy SF sitt forslag til fjerning av startlisens og innføring av forsikring, i utgangspunktet 
var et godt forslag. Når det gjaldt styrets alternative forslag til denne saken, så mente vi at ingen av dem ville 
utgjøre noen forbedring for oss i forhold til dagens situasjon. Vi hadde ikke noe ønske om å bli sittende med 
ansvaret for innkreving/kontroll av lisens. Vi var også bekymret for at en dobling av målebrevavgiften ville 
kunne medføre et stort frafall av betalende medlemmer i Norlys, og et vesentlig lavere antall båter med gyldig 
målebrev, med de ulempene dette får for oss som arrangør. BSF-delegatene stemte derfor for Askøy SF sitt 
forslag, og da forslaget falt, stemte vi mot styrets forslag. 
 
Det andre målet vi hadde var så lav kontingent økning som mulig, uten at man fikk noe spesielt igjen for 
økningen. Hadde Askøy sitt forslag blitt vedtatt, ville vi fått en generell kontingent økning på kr 50,- + en 
forsikring til medlemmer over 13 år til kr 50,- pr år, samt at vi ville blitt kvitt lisensen.  I stedet endte vi opp med 
en kontingent økning på kr 30,-, ingen forsikring og fortsatt lisens. Det kunne blitt et verre resultat. 
 
Protokoll fra seiltinget ligger på www.seiling.no, under ”om NSF” og ”protokoller”. BSF sine delegater har også 
laget en rapport, som er fremlagt for styret. 
Alt i alt var det veldig interessant å være med på tinget, om ikke annet for å lære mer om hva som skjer rundt i 
landet og å dele erfaringer. Dette er noe vi bør gjenta ved fremtidige ting. Deltar vi ikke der det skjer, har vi 
heller ingen mulighet til å påvirke. 
 
Vibeke Jenssen og Morten Leiknes (delegat 18 og 19).  

 

Jollegruppas årsberetning 2013. 

Jollegruppa startet sesongen med bassengtrening for nybegynnere 20. april. Det ble trent på kullseiling, 

svømming med og uten klær og vest, og alle fikk dukke under optimisten mens den lå opp ned.  

På grunn av begrenset trener tilgjengelighet måtte vi slå sammen nybegynnere og viderekommende treninger 

også på våren. Det var varierende forhold, og de nyeste måtte holde seg på land eller begrense treningen flere 

ganger. Men det var også kvelder hvor vinden var perfekt. Læringskurven for unge jolleseilere kan være bratt til 

å begynne med, og det var derfor meget hyggelig at alle som startet i 2013 klarte seg bra på havet. De 

viderekommende seilte mye RS Feva, og stortrivdes når det blåste mye. 

Rett før sommeren fikk vi en helg besøk av Per Kristian Brodal fra NSF. Han er Feva spesialist og lærte oss 

mange små triks. Som en følge av hans forslag ble det for første gang (så vidt vi vet) og på meget kort varsel 

meldt på en deltaker fra BSF til Stor NM for Joller. Det var meget tøffe forhold i Tønsberg, men Iver lærte fort 

og krøp oppover på resultatlistene etter hvert. 

Høstsesongen ble også varierende, men slik er det med seiling, og det ble til slutt mange fine treningskvelder. 

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.  



Jollegruppa takker: 

Jollegruppa retter en stor takk til avtroppende leder Remi Rasmussen og jolleansvarlig og trener Tom Eliassen 

som på tross av at egne unger ikke lenger seiler, har stilt opp gjennom hele sesongen. 

Håkon Sten Gustavsen 

Hovedtrener jollegruppa 2013. 

 

Temakvelder. 

Det har kun vært arrangert en temakveld dette året. Denne fant sted i november der Bodø havn holdt en 

orientering om den nye småbåthavna som vil bli tatt i bruk utover vårparten i 2014. Temaet var og er 

interessant nok siden flere av våre båter vil bli å finne i denne havna etter hvert. Inntrykket er at Bodø 

havn vil prøve å etablere et miljø for båteierne basert samarbeid til beste for både båteierne og 

havnemyndighetene selv. BSF har utpekt Olav Taraldsen, som selv kommer til å ha båten sin i ny-havna, til 

å fremme foreningens synspunkter når fremtidige innspill fra BSF vil kunne bli aktuelt. 

Kvelden ble avsluttet med en interessant gjennomgang av seilopplevelser i Hellas  v/Bernt Aanonsen.  

Bernt har leid båt der flere ganger og gjennom en fin billedpresentasjon fikk tilhørerne et interessant 

innblikk i hans opplevelser både til lands og under seil i området. 

 

Årsfest. 

Årsfesten fant sted på restaurant En kopp med drøyt 30 medlemmer til stede. På menyen stod tapas, det 

hele anrettet på en rikholdig buffet. Restauranten har et lokale som er egnet til mindre selskap og siden 

antall deltagere ikke var større enn hva som var tilfellet i år, fungerte det hele bra. Det letter også arbeidet 

for de som skal arrangere festen når utgifter til mat og drikke dekkes av den enkelte som ved et normalt 

restaurantbesøk.  

Kveldens høydepunkt var gjennomgang av tirsdagsserien der Lucille/Harry Nilsen og Swai/Remi 

Rasmussen fikk sine premier som vinnere i liten og stor klasse. Det er nesten blitt som en tradisjon å 

regne at Bernt Aanonsen bidrar med en foto-quiz fra sitt rikholdige billedarkiv av kjente landemerker i 

landsdelen, så også i år. Enno Rodegerdt fulgte opp med en regel-quiz der vi fikk skjerpet våre små grå 

innenfor et felt som interesserer oss alle.  

Nærmere midnatt hadde de fleste forlatt lokalet etter en nok en hyggelig årsfest. 

 

Årsmelding BSF Lofoten 2013. 

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. Dessverre måtte årets Lofotregatta 

avlyses pga dårlig påmelding.  

 

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.  



Bruttoinntekt Tirsdagsregattaer ble kr 2.485,-  

 

Tirsdagsseilasene:  
14 tirsdagsseilaser ble gjennomført, med til sammen 72 deltakere. Det er oppgang fra 2012. Sammenlagt etter 

åtte tellende seilaser, var det El Dorado med skipper Roar Bårdsen som vant. På de neste plassene kom la Sirena 

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.  

 

Bluesregattaen: Avlyst i år. Kolliderte også med NOR 2013.  

 

Lofotregattaen: Avlyst pga dårlig påmelding.  

 

Nattseilasen: Årets nattseilas ble dessverre avlyst pga dårlig vær.  

 

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. Turen på havet med lokale skippere blir ofte nevnt 

som et av årets høydepunkter ved skoleslutt.  

 

Årsfest: I 2013 ble det avholdt to årsfester. Årsfesten etter sesong 2012 ble holdt 5. april. Forsinkelse skyldtes at 

vi ventet på å ta i bruk nyoppussede klubblokaler til Marinepollen båtforening. Årsfest 2013 ble avholdt 8. 

november i samme lokaler.  

 

Resultater andre regattaer:  

NOR 2013 Acho Alai vant i rating 2. El Dorado, la Sirena og Flugt VII ble henholdsvis 2, 5 og 6. 

Hovde Vestfjordseilasen:  

Seier til El Dorado og la Sirena i lys 3 og 5. Polana II var raskeste båt i turklassen.  

 

Kvitt Brød-Hadseløya rundt:  

La Sirena vant klasse 2. I klasse 1 ble Frøya og Weni 2 og 3.  

 

Svolvær 02.01.14  

For BSF Lofoten  

 

Roar Bårdsen 

 

 

Oppsummering. 

Ved årsslutt kan det slås fast at aktiviteten i forening holder seg på et nivå ganske likt tidligere år.  
Gjennom god innsats fra samtlige komiteer har vi klart å gjennomføre de aktivitetene som var planlagt for 
året. Tilgangen på nye medlemmer, og da spesielt medlemmer med egne båter er begrenset. Ut fra dette 
blir det derfor ofte de samme personene som går igjen når arbeidsoppgavene skal fordeles. At 
medlemmene er villige til å delta, er selve grunnlaget for at foreningen av mange betraktes som den mest 
aktive i landsdelen.  

Det har i perioden vært gjort framstøt mot andre foreninger med tanke på å få arrangert et nordnorsk 
mesterskap, uten å lykkes.  For 2014 er denne målsettingen fjernet uten at man med dette vil avskrive 
muligheten for å videreføre arbeidet. Det overlates til det nye styret å vurdere dette. 

Som et godt eksempel på enkeltmedlemmers bidrag må Remi Rasmussen nevnes spesielt. Helt utenom 
aktivitetsplanen inviterte han til en ny regatta, Bodø singlehanded, som ble en stor suksess. For 2014 står 
denne regattaen på aktivitetsplanen og vil ganske sikkert bli en jevnlig aktivitet i de kommende år. 

Med de nye båtplassene som blir tilgjengelig i 2014, er det all grunn til å tro at antallet seilbåter i Bodø vil 
komme til å øke. Det blir viktig for foreningen å fange opp nye seilere slik at miljøet holdes levende og at 

gleden over seiling kan deles med flere.  

Foreningens økonomi må betegnes som tilfredsstillende. 



 

Bodø Seilforenings mål for 2014. 

Årsmøtet mener at følgende punkter bør være retningsgivende for styrets arbeid i 2014. 

Arbeide for å opprettholde det etablerte aktivitetsnivået i foreningen herunder styrke deltagelsen i lokale 
regattaer. 

1. Etablering av regattakomiteer i god tid før sesongstart. 

2. Videreføre Hovde Vestfjordseilasen som en attraktiv regatta både sportslig og sosialt.   

3.  Befeste Nordland Offshore Race som den mest attraktive regattautfordringen i Nord-Norge. 

4. Sikre at foreningen har tilgang til egnet møtelokale og regattakontor. 

5. Samarbeide med Bodø havn for å sikre tilgang på fremtidige båtplasser. 

6. Videreføre ungdomssatsningen i jollegruppa. 

7. Sikre egnet lokale til lagring av joller og utstyr for øvrig.   

8. Styrke medlemsrekrutteringen. 

9. Delta i de fora der det er viktig at foreningens stemme blir hørt. 

 

Bodø, den 07. januar 2013 

Styret. 


