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Styrets sammensetning 

Leder: Bernt Aanonsen (valgt for et år) 

Nestleder: Gunnar Jørgensen (valgt for to år til styret i2015 for et år som nestleder) 

Kasserer: Vibeke Jenssen (valgt for et år) 

Styremedlem: Nils O. Eldby (valgt for to år 2016) 

Styremedlem: Tobias Juul Johansen (valgt for to år 2016) 

Styremedlem: Ola Sakshaug (valgt for et år2016) 

 

Varamedlem: Marie Midtun (valgt for et år) 

Varamedlem: Jan Eric Hauge (valgt for et år) 

Varamedlem: Erik Bang (valgt for et år) 

 

Valgkomite: Jim Børre Andreassen og Hege Kvalnes (valgt for et år) 

Revisorer: Ann Karin Tenggren og Fredrik Føre (valgt for et år) 

 

Styrets arbeid. 

Det har vært avholdt syv styremøter og 58 saker har vært behandlet.  Saker som bør nevnes 

spesielt er; 

 Seilsportliga og J80 satsing 

 Jollenaust og jollesatsing 

 Seilingens dag/Havnelangs 

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

 Aktivitetsplanlegging 

 Etablering av komiteer 

 Temakvelder 

 Strategi arbeid 

Foreningen hadde ved årsskiftet 171 registrerte medlemmer, 20 ned fra 2015. 

 

NSFs Klubbkonferanse 2016  

NSF arrangerte i dette året en klubbkonferanse med Knut Frostad som hoved taler og med 

flere inspirerende foredrag og tema. Fra BSF deltok leder Bernt Aanonsen og Remi 

Rasmussen som også deltok på en samling om Seilsportligaen under samme møte.  

Seilkurs for begynnere 

Årets seilkurs skulle vært arrangert 20.-22. mai. Dessverre var det kun få påmeldte og en fant 

det bedre å avlyse. Kurset falt sammen med det store byjubileet og dette kan ha vært en av 

grunnene for den svake interessen. 

 

Tirsdagsseilasene 2016 

Det deltok 22 båter i årets serie. Totalt startet 173 båter, 93 i den største klassen og 80 i den 
minste klassen. Hvis en ser på fjoråret er det en økning i totalt antall startende båter, og en 
nedgang i antall forskjellige båter. De som stiller på tirsdagsserien seiler oftere enn året før.  
 



Starten gikk 3. mai og 15 seilaser var planlagt og ble gjennomført. I år havnet 17.mai på en 
tirsdag noe som førte til at en seilas gikk ut.  Vi har lagt opp til en variasjon i løpene, vekselvis 
med  langseilas og en bane-variant med innslag av trekant- og pølsebane. Vi hadde ikke 
bestemt oss på forhånd, men så heller været an før vi satte løypa. Dette og hvilken type 
seilas vi hadde forrige tirsdag ble lagt til grunn for løypevalget. Tilbakemeldinger tyder på at 
det ble godt mottatt blant seilerne. 
 
Vi fikk et nytt innslag i tirsdagsseriene med 3 like sportsbåter. Det ble diskutert en del fram 
og tilbake i forhold til klasseinndeliger og hvor disse hørte hjemme. Til slutt falt vi ned på å 
plassere sportsbåtene i den største klassen. Mange hevder at slike båter har så spesielle 
egenskaper at de ikke hører hjemme i samme klasse som de noe mer turorienterte båtene 
de fleste seiler med.  For 2016 må det vurderes å plassere slike båter i en egen klasse. 
 
For å gjøre ting litt enklere og raskere med resultatlista valgte vi å kun tillate bruk av den 
vanlige ratingen på båtene. Det var dermed ikke anledning til å melde seg på uten spinnaker. 
På den negative siden førte dette til litt misnøye blant enkelte skippere som ikke hadde godt 
nok mannskap til å benytte slike seil. Det positive var en betydelig forenklet hverdag for 
komiteen og en raskere og mere korrekt resultatliste. Denne ordningen må neste års komite 
vurdere. 
 
Til skippermøtet og sammenkomsten etter seilasene benyttet vi båtforeningens lokaler i 
Moloveien. Det ble satt opp lister over båter som hadde delansvar for arrangementet. Det 
bestod i å ta med noe enkelt å spise til kaffen og være med å sette opp løypa 10 minutter før 
skippermøtet.   
 
Komiteen hadde mye arbeid med å holde bøyene på plass og erstatte bøyer på avveie. Dette 
arbeidet er ikke lett og det ble lagt ned en stor innsats for å ordne dette gjennom hele 
sesongen. 
 
Også i år var vi så heldig at Gunnar Koch stilte som starter. Ved start nede på Langstranda 
gjorde byggearbeider og utfyllinger det litt vanskelig både for starter, komiteen og seilerne. 
 
Vinnerne i 2016 ble Caro II med skipper Finn Arne Brenna i den minste klassen og Ziggy med 
skipper Kai Linde i den største klassen. 
 
Komiteen bestod av Harry Nilsen, Helge Nilsen, Tom Antonsen og Olav Taraldsen(Leder). 

NOR 2016 

NOR 2016 ble gjennomført med ”full runde” for første gang. Det vil si at alle 

rundingspunktene skulle rundes, og historiens lengste bane seiles.  

Det var 24 påmeldte, ned fra 29 i jubileumsåret 2015, og 18 fullførende, mot 25 i fjor. 

Etter fjorårets årsmøte fikk komiteen noe strammere budsjettrammer å etterleve. Det ble 

besluttet å bruke tracking via RaceQs som er gratis i stedet for Sail Race System, som 

tidligere har tatt all inntekten fra påmeldingsavgiftene.  

Dette grepet skulle sikre at årets arrangement gikk i null eller bedre. Fasit får vi på Vibekes 

regnskap for 2016. 



Tracking-løsningen fungerte bra til gjennomgangen i ettertid, men vi fikk tilbakemeldinger på 

at mange plagdes med live-trackingen. 

Vi fortsatte det gode samarbeidet med Thon Hotel Nordlys, og gjennomførte skippermøter, 

frokost og også festmiddagen der.  

Jim-Børre Andreassen takker av som leder for NOR-komiteen, og han ønsker ny leder Jan Eric 

Hauge og komiteen lykke til med NOR2017! 

 

Værran rundt 2015 
Bodø Seilforening arrangerte 28-29. mai regattaen Væran Rundt.  
I år fikk vi helt fantastisk vær og vindforhold. Det blåste en fin bris fra nord på lørdag, som 
feide de 9 deltakende båtene i turklassen ut til Helligvær på rekordtid. Solen varmet godt i ly 
av nordavinden etter ankomst brygga på Helligvær, og det var såpass at flere shortser dukket 
frem.  Det yret med fisk utenfor kaikanten, og ungene fisket til sin store fryd mange og til 
dels store torsk. Ytterligere 2 seilbåter kom for å være med på det sosiale og seilas dagen 
etter. Mange gikk tur på den idylliske øya, og den lokale Coop-butikken åpnet spesielt for oss 
senere på ettermiddagen. Ungene fikk handle for en «Sjørøverseddel» de fikk på 
skippermøtet sammen med snop til seilasen ut.  
På kvelden var alle samlet på det lokale forsamlingshuset, og Redningsselskapet vartet i 
tradisjon tro opp med nydelig fiskesuppe, og pølser til de minste. Vi trakk også masse flotte 
sponsede premier til alle deltakende båter, bla. overnatting på hotell, tur på badeland, 
redningsvest og solbriller. Alle barn og ungdom fikk egne nyttige gaver tilpasset alder. Et par 
familier var så tøffe at hadde med seg små babyer på seilasen, og det ble behørig bemerket. 
Resten av kvelden var det sosialt i båtene uti den lyse juninatta, og søndags formiddag gikk 
starten på seilasen fra nordøst siden av Helligvær. Lenseseil kom fort opp, og det ble brukt 
nesten hele regattaen. Vinner av regattaen ble Lucille, med skipper Harry Nilsen og hans 
sønn Simen på 8 år. Skikkelig godt gjort av et shorthanded mannskap! Vinneren fikk også en 
pokal, som er gitt til evig vandring i klassen. 
Vi gleder oss allerede til neste års Væran Rundt! 
Seilerhilsen fra komitèen, 
Håkon Sten Gustavsen og Britt Nyland Gustavsen 
S/Y Valkyrjen 
 
Seilsportliga 

BSF deltok på Seilliga kvalifisering i Ålesund høsten 2015.  Opplevelsene der ble godt 
dokumentert på web mm, og det var 15 stykker som ble med i Seilsportgruppa sist vinter. 

Det ble lagt planer og gjennomført kurskvelder i løpet av vinteren, for å være mest mulig 
forberedt på dette nye regatta formatet. 
At vi klarte å få til kjøp av en J/80 i BSF regi var mer enn vi hadde forventa når det starta opp. 
Vi vurderte at å beholde plassen i 2.divisjon var et "hårete nok mål" første sesongen. 
 
Følte oss relativt godt forberedt på første "Ligahelg" i  Oslo.  Variable forhold/lite vind, lite 
seiling, bare 8 seilaser pga ei bane og begge divisjoner.  Seila til tider veldig bra, med to 
andreplasser. Den ene var cm fra 1.plass.  Endte på 13. plass på tabellen. 

I Sandefjord var det flotte forhold, fullt program med 14 seilaser.  To førsteplasser smakte 
godt, og 10. plass på lista. 

I Stavanger var det variable forhold, og bra resultat med en 1.plass og to 2.plasser, og 10. 
plass på lista. 



I Bergen var det også varierte, til tider krevende forhold.  Endte på 14. plass. 

Men målet ble nådd for sesongen.  Kom på 10. plass, akkurat over streken for å slippe 
kvalifisering. 

Underveis har vi fått til fast treningsdag på torsdager, mye deltakelse på tirsdagsseilaser, 
NOR regatta og Swai singelhanded. 

Torsdagene har vi hatt baneseilas, med start og full pakke som på Seilliga.  Mange har fått 
prøvde seg i forskjellige roller ombord, og en del nye folk er rekruttert. 

Vi har også klart å få lokale, som vi snart disponere helt alene. 

Har oppsummert sesongen, og sett på hva som må læres/trenes på.  Laget eget program for 
vinteren, og vi er i full gang med dette! 

Hovde Vestfjordseilasen 2016  

Vestfjordseilasen ble arrangert for 35. gang i 2016. Også i år ble seilasen sponset av Hovde 

Maritim AS.  

Komiteen bestod av Jens Petter Beranek Holm (leder), Frank Larsen, Roar Eikeland, Vibeke 

Jenssen og Morten Leiknes.  

 I tillegg har følgende hatt oppgaver i forbindelse med arrangementet:  

Geir Magne Pedersen og Nordskot og omegn Bygdelag. 

En som med mannskap stilte som startbåt på kort varsel.  

Wenche Nilsen Møkleby og Kabelvåg innbyggerforening med flere for tilrettelegging og 

tidtaking i Kabelvåg.  

Allerede på torsdagskvelden disket Nordskot og omegn Bygdelag opp med «Seilerpub», og 

som før kunne vi delta på et nydelig havrettsbord og bryggedans med band på Nordskot, 

med god mat og fin stemning på fredagskvelden.  

I Kabelvåg var det som vanlig marked, mye folk og god hvalbiff på grillen.  

 Årets seilas gikk av stabelen, som vanlig, siste lørdag i juni, det vil si 25. juni. Som i fjor var 

det godt vær på regattadagen men til dels lite vind. Til sammen 74 påmeldte båter mot 59 i 

2015. Disse ble delt inn i 12 klasser.  

Spesielt i år var deltakelse av en gruppe på 8 internasjonale båter.  

Ocean Cruising Club (OCC) (se: www.oceancruisingclub.org) hadde et arrangement, som 

passet rett inn i Hovde Vestfjordseilasen, nemlig «OCC Arctic Rally 2016»  

Dette gjorde at vi fikk med båter fra UK, USA, Sverige sammen med sin norske «OCC Port 

officer, Bergen – Jan Isaksen). Dette er til dels store båter (opp til 60 fot), så de fikk neste en 

klasse alene (Tur 2).  

Komiteen vil rette en stor takk til OCC og Jan Isaksen for at de la inn Hovde Vestfjordseilasen 

som en del av sitt «Arctic Rally 2016» 

De siste årene har det vært lite vind over fjorden. I 2016 var det ikke veldig annerledes. Men 

det var litt mindre vindstille. Inn mot målgang ble det mange korte kryss for en del av 

deltakerne, men enden på det hele var at båtene gjennomførte innenfor makstiden.  

Som vanlig var det vanskelig å avgjøre om hvilken rute over fjorden som var best. Østlig rute 

ga tydeligvis mest uttelling denne gangen.    

http://www.oceancruisingclub.org/


Etter målgang ble alle registreringer som tidtakerne på moloen i Kabelvåg hadde gjort, levert 

inn til sekretariatet slik at resultatlistene kunne ferdigstilles. En stor takk til dyktige og 

dedikerte folk i Kabelvåg. 

Med godt vær og god stemning ble premieutdelingen som sedvanlig foretatt på torget i 

Kabelvåg, og resultatene ble slik: 
 

Årets klassevinnere / utmerkelser.  

Regatta kl. 1: Jan Hjelle fra Senja Seilforening med «Martine». (Klassen uten spinnaker) 

Regatta kl. 2: Finn Arne Brenna fra BSF med «Caro II».  

Regatta kl. 3: Morten Leiknes fra BSF med «EA».  

Regatta kl. 4: Jon Arne Torbergsen fra Harstad seilforening med «Skarv II».  

Regatta kl. 5: Morten Vinter fra BSF med «La Sirena».  

Flerskrog: Frank Larsen fra BSF med «Dolce Vita» 
 

Åttring: Geir Wulff-Nilsen med «Spilbak».  

Skøyter: Sigurd Kjelstrup med «Svolvær»  

Fembøring:  Per Kristian Lund med «Nordlændingen»  

Vikingeskip:  Terje Bøe med «Lofotr».  

 

Tur kl.1:  Knut Arne Moss fra BSF med «Karoline».  

Tur kl.2: Hans Wetterberg fra OCC Arctic Rally 2016 med «Silvertarnan».  

Førstepremiene i hver klasse ble levert av Lars Erik Karlsen.  
 

Øvrige premier: 

Vestfjordpokalen (klassevinner med størst margin) gikk i år til Morten Vinter fra 

BSF med «La Sirena»..   

«Det blå bånd» (raskest over fjorden) gikk også til Morten Vinter fra BSF med «La Sirena»..    

«Den Blå mastering», for raskeste tradisjonsbåt. Tidligere Vågan kommunes pokal. Nå i 

Sigurd Kjelstrup sin odel og eie gikk til Geir Wulff-Nilsen med «Spilbak».  

 
Turtirsdag/familieseilas 

Også i år ble første tirsdagen etter sommeren benyttet til turseilas. 2 båter  deltok og vi dro 

til Bliksvær og gikk tur på øya. 

 

Turseilas Helligvær. 

lørdag 3. og søndag 4. september ble det annonsert turseilas til Helligvær. 4 båter møtes der 
ute og vi hadde felles måltid ombord i Dolce Vita og hyggelig samvær.  
 

Seilingens dag/Havnelangs 

Seilingens dag nasjonalt markeres samme dag som Parken. Bodø havn ønsket ikke å la oss 
bruke kaiene en slik helg  når de trengtes til gjestebåter, dessuten ønsket de oss med på 
arrangementet Havnelangs lørdag 27. august. På denne dagen var det en rekke 
organisasjoner som stilte i havneområdet med stands og vi fikk hele gjestebrygga ved Thon 
Hotels til vår disposisjon. Flere båteiere stilte med sine båter for å vise seilbåter i forskjellige 
størrelser og prisklasser. En båt som var til salgs ble også vist fram. Vi hadde også med oss to 



J80 for å kunne ta folk med ut for å prøve seiling. Vi serverte også kakke og kaffe til 
besøkende. Dessverre blåste det i meste laget for grei seiling. Mellom brygga vi var på og 
mye aktivitet blant annet med redningsselskapet og  Elias båten skulle det vært en stand 
som ikke kom. Til tross for at det var mye folk på havnelangs hadde vi ikke så mange som 
ventet. Været og at vi kom i utkanten kan ha vært årsak. De som var med å arrangere dagen 
gjorde en god jobb og vi hadde flere som kom for å seile med oss de neste tirsdagene. 
Spesiell takk til Nils Eldby som hadde hovedansvar og koordinering. 
 

Swai Bodø Singlehanded 2016 
20 seilere  adde mannet seg o    l d st og  am  om   v re Nord-Norges beste soloseilere, 
og de fikk atskillige utfordringer og tallrike variasjoner i vind og vær Vinden varierte fra 2 til 
10 m/sek, i løpet av de seks timene regattaen varte.  
Banen gikk i slø fer i n romr det  l  odø  noe som b de ga gode  r sslegger og s ar e 
spinnakerlegger.  
Nytt av årete var klasse inndelingen, i tillegg til 2 ratingklasser var det i år for første gang 
egen klasse for de som ikke brukte spinnaker 
To av seilerne som stilte til start hadde tatt turen fra Lofoten , de øvrige 18 kom fra 
arrangørforeningen i Bodø. Lofotseilerne vant hver sin klasse, mens den tyske saltdalingen 
vant sin klasse.  
Regattaen mest uheldige var Nirvana med Nils Elby om bord, Nirvana kom for nært Hausen, 
og måtte ha bistand av redningsskøyta. Heldigvis gikk det bra med båt og hele mannskapet. 
20 deltagere er deltagerrekord for arrangementet som arrangeres på nytt høsten 2017. 
 

Klubbmesterskapet 2016  

Det ble ikke arrangert klubbmesterskap dette året.  

 

Landegodeseilasen. 

4 båter møtte opp, 3 gikk utpå og 2 fullførte. Det var en svært vindfull dag(i motsetning til 
årets tirsdager) med regn og dette var nok mye av grunnen til dårlig oppmøte, men vi klarte 
å samle inn kr 3600. 

Nattseilasen. 

9 båter deltok på årets nattseilas. Vi seilte tradisjonell rute med start på indre havn, Lille-
Svartoksen babord, Breigrunn babord og i mål i Moloåpninga. Det blåste fint gjennom hele 
seilasen og vi brukte mellom Det blåste fin vind hele tiden og vi brukte mellom 1time og 18 
min og en time og 22 min. Det var Lucille som vant foran Vinna som var først i mål. På tredje kom 

Embla. Tirsdagskomiteen arrangerte også denne seilasen. 

Fjordomseiling høst 2016 

Helga 23. – 25. september stod «Fjordomseiling 2016» på programmet for Bodø 

Seilforening. Vilja seilte med Olav, Remi og Morten ombord, Embla med Ola, Tom, Jon-Roger 

og Jens-Petter. Nirvana sluttet seg til konvoien i Henningsvær med Nils og Aleksander etter 

en noe senere start fra Bodø fredag kveld. 

Etappen Bodø – Sørvågen på ettermiddag og kveld fredag var et rent eventyr seilmessig. T-

skjortevær i starten og gennakerseiling fra utfor Paradisbukta og helt til mål i Sørvågen. 

Nirvana tok seg av det praktiske i Henningsvær hvor de ankom tidlig lørdag morgen, så for 

Vilja og Embla var det bare å fokusere på å seile for å nå ankerdram og middag kl. 2000 på 

Klatrekafeen. Platt lens og mye vind ga skjæring med genoa ut fra Sørvågen, men etterhvert 



roa vinden seg en smule til gennakerføre. Ved innseilinga til Henningsvær fra vest passet 

genoa båtene bedre og begge seilte inn under brua – Vilja krysset inn havna helt til kai, 

ankomst med stil! 

Klatrekafeen er alltid trivelig og både mat og drikke smakte. Hyggelig var det også at Trond 

og Roar tok turen (langs landeveien) fra Svolvær for en prat. 

Søndag formiddag åpna med østavind av passe styrke og retning, men med varsel om liten 

kuling og dreining til sør eller sørvest. Så gikk det da heller ikke lenge før det blåste +/- 10m/s 

fra sør og sjøen ble rimelig grov. Nirvana valgte å gå uttaskjærs mens Vilja og Embla kakka 

inn motor ned Grøtøyleia i motvinden. Endelig forhold for litt matlaging! 

Fra Vettøya var det fin seiling igjen, litt variabelt før Mjelle hvor tok det helt av med sann 

vind rundt 8 – 10 m/s, 035 – 040 grader merkbar vind over dekk og ingen bølger. Utrolig 

opplevelse å seile med ett stikk i skjøtet og god fart i mørket med lysene fra byen der 

fremme. 

BSF Sjyvotten 2016 

Årets Sjyvotten skulle funnet sted tirsdag 27. desember, men været tillot ikke seiling mellom 
jul og nyttår. Den ble derfor først arrangert søndag 1.januar med start kl 1100. Skippermøte 
ble holdt i tredje etasje på Molostua. 7 båter stilte til start fra indre havn, dernest Lille 
Svartoksen bb, Breigrunnen bb og mål i moloåpning.  Vinden var vestlig laber bris, avtagende 
mot slutten. Komiteen stilte med kaker og kaffe på Molostua.  
Resultat: 1. Lucille,  2. Sofie,  3. Spleis Arrangementskomité: Vibeke og Morten 

BSF - Seilmagasinet 

I 2016 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. Noe av det som har vært 

skrevet på siden vår har blitt trukket fram på nettsida til SEILmagasinet og vært en fin 

profilering av BSF. Takk til Fritz for god innsats. Han har nå frasagt seg ansvaret og vi må 

finne nye folk til å fylle siden. 

 

Jollegruppa 2016 

Jollegruppa har ikke vært aktiv i 2016 

Jollenaust 

Det har ikke vært framdrift i arbeidet med jollenaust. 

 

Temakvelder: 

Det ble holdt temakveld om sikkerhet tirsdag 5. april om sikkerhet. Nils hadde fått med seg 

Morten Sandvik som har vært redningsmann på Seakingen i flere år. Han er utdannet sykepleier og 

tok for seg en del førstehjelp som er mest aktuelt i båt. Brannskader, hypotermi, hjerteinfarkt, 

fysiske skader fra bommen eller tauverk. 

Det ble holdt et ekstraordinært medlemsmøte om innkjøp av  en J80 seilbåt samme kveld. 

Tirsdag 26. april ble det holdt en kveld om regler og strategi når vi seiler. Asbjørn Øverås sto 

for denne. 

Tirsdag 22. november fortalte Bernt Aanonsen om prosjektet som han leder Pilegrim i Nord. 

  

 



Årsfest/40års jubileum 

BSFs 40 årsjubileum ble markert med flott fest på Molostua med 3 retters middag og 

program. Asbjørn Øverås hadde leita fram en del stoff fra begynnelsen og ble intervjuet om 

starten sammen med Gunnar Koch som var BSFs første leder. Det ble vist en del bilder fra 

seilaser og arrangement og vi hadde en konkurranse med bilder fra kysten som en skulle 

tippe hvor var fra. Takk til Nils Eldbye og Ola Sakshaug for godt arbeid! 

 

Årsmelding BSF Lofoten 2016  

 Aktiviteten har vært litt økende fra 2015. Fortsatt er det tirsdagsregattaen som er viktigste 
treningsarena og sosiale samlingspunkt for Lofotseilerne. Lofotregatta ble erstattet med nytt 
arrangement som fikk navnet Svolvær Seiltreff.  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:  13 tirsdagsseilaser ble gjennomført, med til sammen 59 deltakere. Det er 
økning med 10 fra 2015. Sammenlagt etter åtte tellende seilaser, var det også i år la Sirena 
med skipper Kurt Arne Mosand som vant. På de neste plassene kom El Dorado og el torres. 
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!   

  

Svolvær Seiltreff:  Nytt arrangert da Lofotregatta ikke kunne gjennomføres i Hennigsvær. 
Arrangementet ble annonsert relativt tidlig og vi fikk mange tilbakemeldinger om deltakelse.  
Dessverre ble det kollisjon med Tjeldsundregatta og i tillegg ganske dårlig vær. Allikevel stilte 
et friskt gjeng fra Lofoten med fire båter. To seilaser ble gjennomført med stil i til dels sterk 
kuling. Vinner ble la Sirena. Komité med Johan Holdø i spissen fikk til et flott arrangement 
som frister til gjentakelse.  

Seilseminar:  Flotte forhold på havet lørdag 17. september for elevene som deltok på 
Lofoten FHS årlige seilseminar. Først litt seilteori på land, siden ut på havet for å teste. 
Seilforeninga BSFLofoten, stilte med båter og skippere. Godt lagarbeid er nøkkelen for å få 
havseilere til å gå godt, og etter noen slag var det fin fart i alle båtene.  

Årsfest:  Avholdt 26. november i båtforeningens lokale i Marinepollen. 29 seilere/mannskap 
hadde en hyggelig kveld.   

 Aktivitet 2017: Til årsmøtet 7. februar 2017 har BSF Lofoten vært underavdeling av BSF i 10 
år!! Det er foreløpig ikke fastsatt aktivitetsplan, men kanskje vi må få til en slags markering i 
løpet av sesongen.  Det har vært kontakt med Harstad seilforening for å unngå kollisjon 
mellom Tjeldsundregatta og Svolvær seiltreff. Tirsdagsregattaer blir det selvfølgelig. Den 
fungerer greit så lenge mer enn en båt møter opp.  

 Svolvær 01.02.17   

 For BSF Lofoten  Roar Bårdsen 
  



 

Oppsummering BSF 

Kanskje det viktigste som har skjedd i foreninga i 2016 er satsinga vi har gjort på J80 og 
Seilsportligaen. En betydelig innsats er gjort av medlemmer utenom styret og en har bygd 
opp en viktig aktivitet, Vi har tro på at denne aktiviteten kan fange opp ungdom og unge 
voksne i en aktivitet som ikke krever så store investeringer som de tradisjonelle båten som vi 
seiler med. Om vi satser rett her vil dette kunne bety en betydelig rekrutterings mulighet og 
fornying av foreninga. 

Ellers har vi oppretthold vår aktivitet også i 2016, på Vestfjorden var det flere deltakere enn 
året før, andre arrangement lå omtrent som tidligere. Komiteene gjør godt arbeid og vi kan 
være stolte av det vi arrangerer. Eneste problem er at det er som regel de samme folkene 
som er med i komiteene, dvs samme folk skifter rundt i komiteene og styret. Noen nye 
kommer til, men ikke mange. Det kan bety at folk kan gå trøtt og lei. I forhold til antall aktive 
seilere har muligens foreninga litt for mange arrangement. Men hvert og et av dem er viktige 
for dem som deltar og om en foreslår å kutte en seilas får en høre: nei det arrangementet er 
viktig og  det vil vi være med på. Og så er det det! 

Så ble dette en ti siders rapport selv uten et bilde. Ti sider med mye seilerglede og stolte 
arrangører og glade deltakere. Da er det bare for styret og si takk for innsatsen til alle 
sammen og håpe på at vi alle står på også når den nye sesongen starter!!! 
 

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 satsing på jollegruppa/seilsportgruppa og beholde plassen i Norsk 
Seilsportliga 

4. Bli mer synlig som et aktivt miljø og profilere BSF bedre utad som en aktiv og 
inkluderende forening. 

 

Bodø, den 8. februar 2017 

Styret. 


