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Årsmelding for Bodø Seilforening 
 

Styrets sammensetning 

Leder: Bernt Aanonsen (valgt for et år) 

Nestleder: Harry Nilsen(valgt for to år til styret i2017 for et år som nestleder) 

Kasserer: Vibeke Jenssen (valgt for et år) 

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

Styremedlem: Jens Petter Beranek Holm(valgt for to år 2017) 

Styremedlem: Marit Mårnes (valgt for et år2017) 
 

Varamedlem: Jon Roger Myrvold (valgt for et år) 

Varamedlem: Iver Sten Gustavsen (valgt for et år) 

Varamedlem: Christian Malmquist (valgt for et år) 
 

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

Revisorer: Ingrid Egelandsaa og Fredrik Føre (valgt for et år) 

 

Styrets arbeid. 

Det har vært avholdt seks styremøter og 55 saker har vært behandlet.  Saker 

som bør nevnes spesielt er; 

Seilsportliga stevne i Bodø 2018 

videre satsing på J80  

Håndtering av utstyr for jolleseiling 

Styrets arbeid har ellers  vært mye likt tidligere års aktiviteter. Her kan nev-

nes; 

Aktivitetsplanlegging 

Etablering av komiteer 

Temakvelder 

Strategi arbeid 

Sponsor arbeid 

Foreningen hadde ved årsskiftet 177 registrerte medlemmer, 6 opp fra 2016. 

Her har vi nok en jobb å gjøre for å rekruttere flere! 

 

NSFs Seilting 2017  

Leder Bernt Aanonsen deltok på NSFs Seilting 2017 på Lillestrøm. Vi var 

eneste seilforening nord for Ålesund som var representert. I styret som ble 

valgt på møtet er det ingen representanter fra seilforeninger nord for Bergen. 

Likevel viser rapporter fra NSF at det gjøres mer for foreninger som vår i NSF 

enn jeg opplevde det en del år tilbake. Seilsportligaen er en viktig ting. En 

annen ting er utarbeidelse av veldig bra kursmatrial for både jolleseiling og 

kjølbåtseiling. 

 



Aktivitetene: 

Seilkurs for begynnere 

Årets seilkurs ble arrangert 21.-23. april. Påmeldingene begynte å komme inn 

allerede før årskiftet og uten at vi hadde annen omtale enn det som lå på 

hjemmesiden under Kurs ble kurset fulltegnet i god tid før start. 12 kvinner 

og 12 menn deltok på kurset og 6 skippere stilte med båt på lørdag og søndag 

for å ta dem ut på sjøen. Bernt Aanonsen hadde den teoretiske 

gjennomgangen på fredagen og ved start lørdag og søndag. 

 

Tirsdagsseilasene 2017 

TIrsdagsserien 2017 ble organisert i henhold til lange tradisjoner i foreningen. 

Totalt 15 seilaser ble kjørt med første 2. mai og siste 3. oktober. Klasseforde-

lingen var 71 båter i minste klasse og 86 i største klasse. Det var 23 delta-

gende båter som seilte til sammen 157 seilaser. Selv om flere båter deltok 
måtte vi konstatere en nedgang på 16 startende båter sett i forhold til fjor-

året. Det er  færre båter som seiler mange seilaser.   
Det ble ikke året for de store forandringer. Komiteen var hardt presset på 

folk, noe turnusarbeid og uforutsett reisevirksomhet hadde skylden for. Derfor 

valgte vi å kopiere opplegget fra 2016. VI vurderte vær og vind og satte løypa 

10 minutter før hvert skippermøte. Dersom vi seilte langseilas en tirsdag for-

søkte vi gjerne trekantbane med et pølselegg på neste.  Det fungerte bra og 

vi opplevde gode tilbakemeldinger på de fleste løypevalgene.  
VI hadde intensjon om minst å seile en seilas med Gunderstart men det ble 

ikke gjennomført. Årsaken til det er en blanding av få folk i komiteen og et litt 

merkelig år værmessig. Fine forhold for Gunderstart er gjerne stabil vind  på 

4-8 m/s.   
Seilasene ble i større grad enn vanlig, preget av svake/usikre vinder. Unnta-
ket var to seilaser ble gjennomført med vindstyrker på kuling.    
Som året før ledet Harry Nilsen an i arbeidet med bøyene. Det er mye arbeid 

med å klargjøre, sette ut og ikke minst ta opp bøyene etter endt sesong. Så 

er det alltid minst en bøye som forsvinner i løpet av sesongen. 
Der var mye diskusjon om klasseinndelingen før årets sesong og den disku-

sjonen blir nok å leve videre. Skal sportsbåter seile i samme klasser som van-

lige kjølbåter? Mange mener nei, men med det antall båter som stiller til start 

er det vanskelig med mer enn 2 klasser. Flere tirsdager er det 10 båter som 

starter og med 3 klasser blir det ikke mange båter i klassen.  
VI har vært heldig å ha Gunnar Koch som starter i år også. For de som ligger 

tett på startlinjen når skuddet går, er det uvurderlig å ha en på land som kan 

signalere for tjuvstarter. Dette gjør at kvaliteten på starten blir mye høyere 
enn dersom vi bare skulle starte på klokka. 
Også i år har vi brukt Bodø Båtforenings lokaler i molostua for skippermøte og 

treff etterpå. Der har vi hatt enkel servering de fleste ganger, men ved et par 

tilfeller har Petter Aglen og Mariann Myrås suppe til seilerne. Det ble satt stor 

pris på. 
Klassevinnerne ble Caro II (Finn Arne Brenna) og Ziggy (Kai Linde). 
Komiteen har bestått av Harry Nilsen, Gunnar Jørgensen, Nils Eldby og Olav 

Taraldsen(Leder) 



NOR 2017 

Nordland Offshore Race– «Nord-Norges tøffeste regatta» 

Det 12. Nordland Offshore Race (NOR 2017) ble gjennomført i tre klasser med 

et nordlig banealternativ som gikk via Øyholmbøen deretter Værøy og så 

tilbake til Bodø. 

Av 23 påmeldte båter fullførte i år kun 15. Det var tre personer som deltok for 

tiende gang og to som deltok for femte gang. 

Samarbeidspartner Thon Hotell Nordlys stilte lokaler som på en god måte 

forenklet gjennomføringen av arrangementet.  
Det skulle vise seg at vinden skulle by på noen seige og utmattende timer 

frem til den omsider gav båtene god driv. Raskeste båt brukte hele 24 timer 

og 14 minutter på de ca 104Nm banealternativet utgjorde, og det kan nevnes 

at det tok over en og en halv time fra starten gikk og til siste båt gikk inn i 

Nyholmsundet (ca 2,3Nm). De slappe vindforholdene skulle totalt sett vise 

seg å utgjøre mange timer av regattaen, og derved en ekstra utfordring for å 

holde fremdrift i båtene. 

NOR levde dermed også på denne måten opp til sitt rykte som «Nord- Norges 

tøffeste regatta».  

For publikum kunne regattaen følges på nett via regattasiden på RaceQs, 

samt på storskjerm i spisesalen på Thon Hotell Nordlys, og selvfølgelig også 

analogt fra moloen.  
Vi var heldige og fikk Kent Even Grundstad sponset en dag av Telenor (Bodø 

Radio) for å dronefilme og produsere film fra start- delen av regattaen. I 

tillegg holdt Bodø Radio et foredrag under skippermøtet på torsdagen. Etter 

regattaen ble det produsert tre filmer (inkludert stuntreporterne) som alle er 

tilgjengelige via nett.  

Bodø NU var eneste medieaktør som tross oppfordring og initiativ fra oss, 

viste interesse og rapporterte fra starten av regattaen. «Riksdekkende» 

publiserte SeilMagasinet en artikkel før regattaen, og hadde en liten 

oppfølging etter. På Facebook økte antallet følgere betraktelig i tiden før og 

etter arrangementet, og viser seg som en kommunikasjonskanal der vi 

potensielt kan nå flest både før, under og etter. 

Publisitetsmessig kan det sies at potensialet i arrangementet langt fra 

utnyttet. 
Økonomisk gikk NOR 2017 nærmest i balanse (- 345kr). Arrangementet har 

ingen netto hovedsponsor eller bidragsyter og dekker alle utgifter innen 

rammen av påmeldingsavgiften. Dette gir selvfølgelig noe begrensede 

muligheter for tanker om stor utvikling av regattaen. 

Alt i alt forløp NOR 2017 som forventet, og tilbakemeldinger tyder på at 

deltakerne var godt fornøyd med gjennomføringen. Mye av komiteen vil 

fortsette også for 2018, og det er mange spennende ting å ta tak i.  

Komiteleder ønsker å takke komiteen og støttespillere for flott innsats i å 

skape et vellykket arrangement. 

Jan Eric 

NOR komiteen 

 

Værran rundt 2017 

11 båter var med på Væran rundt 11. og 12. juni. Tradisjonen tro seilte en fra 



Bodø til Helligvær på lørdagen, overnatta og seilte fra Helligvær til Bodø 

søndag. Lørdagskveld var det arrangement på Helsehuset. BSFs J80 var på 

denne seilasen bemannet av de unge seilerne som er med i seilsportgruppa 

og med Iver Sten Gustavsen som skipper og de vant seilasen foran Lucille og 

Valkyrjen. Håkon Sten Gustavsen og Britt Nyland Gustavsen sto for 

arrangementet. 

 

Seilsportgruppa/Seilsportligaen 

Seilsportgruppa består nå av 16 aktive seilere, i tillegg har noen vært 

sporadisk innom. 

Vinteren kom vi gjennom med teorikvelder, tema var båthåndtering, båtfart, 

taktikk & strategi og regler. 

Oppstart av sesongen med treningshelg i slutten av april, med egne resurser.  

Deretter har vi hatt fast trening hver torsdag, med bane og regatta som i 

Seilsportligaen. Deltakelsen har vært bra, med tre båter de fleste gangene. 

I tillegg stillerJ/80 i mange tirsdagsseilaser, NOR 2017 og Swai singelhanded.  

BSF båten deltok på Værran rundt med kun ungdommer ombord, det var en 

suksess. 

BSF deltok i alle Seilsportliga stevner, med skiftende mannskap. 

Oslo bar preg av noe bingo, bare 5 seilaser, med lite og skiftende vinder og 

en 10. plass. 

Sandefjord hadde flotte forhold med 14 seilaser, og mye bra seiling.  To 

1.plasser og fem 2. plasser gav en 7.plass sammenlagt. 

Til Larvik sendte vi ”ungdomslaget”, midt i ferietida. Det ble 14.plass, mye 

læring og mer selvtillit. 

Moss hadde rolig/lite vind, og her ble det suksess. Fire 1.plasser av åtte 

seilaser, og en flott 3.plass totalt.  Det ble fortjent fokus på ”Gjengen fra 

Bodø”, og på spøk antydninger om dopingtest av laget. 

Totalt i 2017 ble det 7.plass, som målet, og med mange store foreninger bak. 

BSF & Seilsportgruppa har fått tildelt første runde i ligaen for 2018, etter noen 

runder med oss selv og styret i BSF. 

Vi erfarer at det er vanskelig å få med nye ungdommer i seiling, uten å ha ei 

jollegruppe som skaper interesse i ung alder.  Vårt håp er at ligastevne i Bodø 

kan bidra til oppmerksomhet utenom egne rekker.  Og kanskje over tid bedre 

tilrettelegging for joller & barn. 

Planlegging er godt i gang, og vi har som mål å få til et sportslig godt og 

synlig arrangement, med overskudd.  Vi har lovet styret å klare dette på egen 

hånd, men erfarer allerede nå at det blir mye støtte fra andre i BSF også.  Det 

setter vi stor pris på! 

Vi skal samtidig forberede og trene til seilasene, og satser på hederlig innsats 

på ”hjemmebane” i 2018! 

På vegne av Seilsport gruppa Asbjørn Øverås 



Vestfjordseilasen 2017  

Vestfjordseilasen ble arrangert for 36. gang i 2017. I år gikk seilasen uten 

egen sponsor,   

men det var gitt fullmakt til å operere med et lite underskudd, se for øvrig 

regnskapet for  

Bodø seilforening for driftsåret 2017.  

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

Jenssen og Morten Leiknes.  

 I tillegg har følgende hatt oppgaver i forbindelse med arrangementet:  

Trude Isaksen og Nordskot og omegn Bygdelag. 

 Jon-Roger Myrvoll, som stilte med 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, i månedsskiftet juni/juli, det vil si 

01. juli.  

Som i fjor var det godt vær på regattadagen men til dels lite vind.  

Til sammen 68 påmeldte båter mot 74 i 2016. Antallet i 2016 inkluderte også 

OCC-båtene, som ikke deltok i 2017-utgaven av Vestfjordseilasen. 

Båtene ble i årets regatta delt inn i 11 klasser.  

De siste årene har det vært lite vind over fjorden. I 2017 var det ikke veldig 

annerledes. Noen perioder med nesten vindstille, og noen perioder med litt 

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

Som vanlig var det vanskelig å avgjøre hvilken rute over fjorden som var 

best. Østlig rute ga muligens best uttelling også denne gangen, selv om 

forskjellene ikke var store.    

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: Karl Albrektsen fra Vesterålen Seilforening med «Artemis». 

(Klassen uten spinnaker) 

Regatta kl. 2: Åge Lind fra BSF med «Frøya».  

Regatta kl. 3: Asbjørn Øverås fra BSF med «Havhesten».  



Regatta kl. 4: Roar Bårdsen fra BSF Lofoten med «Eldorado».  

Regatta kl. 5: Oddgeir Strømsnes fra BSF med «Baba Yaga».  

Flerskrog: Frank Larsen fra BSF med «Dolce Vita» 

Åttring:  Sigurd Larsen med «Skinnfyken».  

Seilskøyter: Sigurd Kjelstrup med «Svolvær»  

Fembøring:  Per Kristian Lund med «Nordlændingen»  

Tur kl.1:  Per-Anders Bertheussen fra BSF Lofoten med «Taurus».  

Tur kl.2: Svein Tenggren fra BSF med «Ashiki».  

Førstepremiene ble levert av Lars Erik Karlsen.  

Øvrige premier.  

Vestfjordpokalen (klassevinner med størst margin) gikk i år til Asbjørn Øverås 

fra BSF med «Havhesten».  

 «Det blå bånd» (raskest over fjorden) gikk til Tommy Hågensen med «Team 

Timeout».    

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

pokal. Nå i Sigurd Kjelstrup sin odel og eie gikk til Per Kristian Lund med 

«Nordlendingen».  

Sparebankens vandrepremie til Beste seilskøyte gikk til Sigurd Kjelstrup med 

«Svolvær». 

 

Strandryddedagen 6. mai 

Seilforeninga satsa på å rydde strender på Hjertøyene  6. mai. 2 personer 

møte opp sammen med to båteiere som hadde med seg familien. Det gav oss 

begrensa muligheter, men vi gjorde en innsats og rydda strendene i Paradis-

bukta. Frammøte tatt i betraktning var vi svært fornøyd med resultatet og det 

ble en fin dag for deltakerne. Men vi håper at flere vil være med på dette vik-

tige arbeidet i 2018. Christian Malmquist og Bernt Aanonsen hadde ansvar for 

arrangementet 

 

Seilingens dag/Landegodeseilasen 

Årets Landegoseilas ble kombinert med Seilsportens dag som ble arrangert på 

lørdag 26. august  i timene før seilasen. Flere av BSFs medlemmer stilte med 

båtene sine for å vise dem fram for byens folk og fortelle om seiling. 

Løpet for seilasen ble derfor noe kortere enn vanlig. 
Årets TV-aksjon der UNICEF samler inn penger til utdanning for barn i krig og 

konflikt ble valgt som mål for innsamlingen. Til sammen fikk vi inn 6200 kro-

ner.  

Første plass ble kapret av Olav Taraldsen med  Vilja som ledet ganske suve-

rent hele veien. Hard kamp om 2. og 3. plass der det rett før mållinjen var 

Remi Rasmussen og Swai som gikk av med seieren foran BSF-båten med 

skipper Iver Sten Gustavsen. 

Hege Kvalnes var ansvarlig for seilasen og Nils Elby og Bernt Aanonsen for 

Seilingens dag. 

 



Swai Bodø Singlehanded 2017 

I år ble  SWAI Bodø Singelhanded arrangert for femte gang, og for fjerde 

gang står regattan på terminlisten til Bodø Seilforenng.  

Vi kan dermed si at regattaen har etablert seg som en tradisjon på starten av 

høstsesongen. Stabile og gode deltagertall vitner om at seilasen har funnet 

sin plass.  

SWAI Bodø Singelhanded 2017 er en distanseseilas som seiles i området 

utenfor Bodø. 

Årets bane var nordlig rute med start ved molo, runding av hjartøydragan og 

runding ved Reinsøygrunnen, før retur ble via Hjertøydragan og i mål ved 

moloen. 

Det ble seilt i 3 klasser med totalt 13 fullførende båter. Vind i varierende 

styrke, fra lite vind til meget rolige forhold. Alle båter kom i mål innen for 

maksimaltiden.  

Etter endt seilas var det sosialt samvære og en hyggelig seilkveld på en kopp. 

Remi Rasmussen var også i år ansvarlig for seilasen. 

 

Klubbmesterskapet 2017  

Det ble ikke arrangert klubbmesterskap dette året.  

 

Nattseilasen. 

6 båter deltok på årets nattseilas. Vi hadde start på indre havn, seilte til Lille-

Svartoksen babord, Breigrunn babord, tilbake til Lille Svartoksen styrbord og i 

mål i Moloåpninga. Vinden skifta en god del i både styrke (5-20 kn) og retning 

(Ø-NØ). Lucille vant minste klasse foran Spleis og Julie foran Baba Yaga. 

Skippermøtet og etterarrangementet ble holdt i tredje etasje på Molostua.  

 

Fjordomseiling høst 2017 

5 båter satte kursen for Henningsvær om morgenen fredag 29. september og 

en båt kom etter ut på dagen til seilasen som kalles Fjordomseiling alle med 3

-4 mann ombord. Det starta så godt med flott fart på Landegofjorden, men så 

var det stopp på vinden i området utenfor Landego fyret. Men vinden kom 

igjen og gav en nydelig seilas mens sola sank i vest. Og om kvelden var vi 

alle samla på Klatrekafeen i Henningsvær.  Lørdag seilte alle seks båtene over 

mot Steigen. Det ble en god del sjø og en del mating av krabbene i 

Vestfjorden før vi samla oss i havna i Helnessund. Søndagen våkna vi til 

vindstille i havna, men på vei hjem fikk alle smake både stiv og sterk kulling 

fra øst. Ut fra Skivika blåste det 38 knop, men da vi kom inn forbi moloen i 

Bodø var det igjen ganske stille.  

 

BSF Sjyvotten 2017 

Årets Sjyvotten fant sted lørdag 30. desember etter at om natta hadde falt 30
-40 cm med snø i Bodø. Skippermøte ble holdt i tredje etasje på Molostua og 



pga været ble det spurt om en kunne seile, men heldigvis var det enighet om 

at vi skulle. 5 båter stilte til start fra indre havn, dernest Lille Svartoksen bb, 

Breigrunnen bb, Lille Svartoksen sb og mål i moloåpning.  Det ble en flott dag 

på fjorden, grei temperatur, oppholds og ikke minst god stemning. Litt synd 

for de som ikke kom seg til båten for at de var innesnødd. Det ble tett seiling 

for 4 av båtene mens Nirvana stakk av og seilte foran hele veien. 

Resultat: 1. Nirvana,  2. Spleis, 3. Lucille.  Arrangementskomité: Nils og Bernt 
 

BSF - Seilmagasinet 

I 2017 har vi hatt egen side i SEILmagasinet i 6 av 7 nr. Vi har delt på skri-

vinga mellom flere, mens leder har skrevet en kommentar hver gang. Bladet 

inngår som en del av medlemstilbudet i BSF og årsabonnement er lagt inn i 

medlemskontigenten. 

 

Jollegruppa 2017 

Jollegruppa har ikke vært aktiv i 2017. Jollene med utstyr ble i løpet av 

høsten tatt inn i et fjell-lager hvor de står tørt og beskyttet. Foreninga har to 

små ribber som velvillige medlemmer har tatt hånd om og fått lagret trygt til 

våren da vi regner med å selge disse. 

 

Temakvelder/treff: 

Det ble holdt 4 temakvelder. I januar fortalte Karin og Enno om deres tur over 

Atlanteren, om forberedelser og utstyr. I mars besøkte vi sikkerhetssenteret 

på Bodø VGS og Eirik Rødsand hadde en kveld om sikkerhet og om 

risikovurderinger ombord. I april hadde Asbjørn Øverås en kveld om regatta 

regler og taktikk i seilas. I november hadde vi besøk av Elise Gryt som 

sammen med en vennine seilte over Atlanteren. En spennende fortelling om å 

lære seg seiling ved å gjøre det. 

 

Årsfest 

Årsfesten ble holdt på En Kopp i de indre gemakker. Tapas bord, premieutde-

ling fra Tirsdagsserien, bilder fra sesongen med premiering og hederlig omtale 

av de beste. en spesiell hilsen til Don't Panic/Lucille mannskapet som har en 

finger i de fleste komiteer i foreninga og som også var med å gjøre denne fes-

ten.  

Vi har fortsatt med tirsdagstreff på En Kopp første tirsdagskveld i måneden 

fra november til april. 

 

 
 

 

 

 



Årsmelding BSF Lofoten 2017  

 Aktiviteten har vært litt økende fra 2016. Fortsatt er det tirsdagsregattaen 

som er viktigste treningsarena og sosiale samlingspunkt for Lofotseilerne. 

Svolvær seiltreff ble arrangert for andre gang, og denne gang med deltakere 

fra Harstad og Narvik. Lofotseilerne hevder seg fortsatt meget bra i regattaer 

de deltar i.   

 Økonomi:  BSF Lofoten har ikke egen kontingent, og økonomi er bare et re-

sultat av startavgiften til Tirsdagsregattaer og Lofotregatta. Inntekter brukes 

utelukkende til premier og omkostninger på nevnte arrangementer.   

 Tirsdagsseilasene:  13 tirsdagsseilaser ble gjennomført med til sammen 63 

deltakere. Det er økning med fire fra 2016. 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 star-

ter som regel i indre havn. Det gir ofte underholdning for publikum langs hav-

nepromenaden de første fem til ti minutter. God reklame for seilsporten!   

 Svolvær Seiltreff:  Nytt arrangert da Lofotregatta i Henningsvær inntil videre 

er lagt på vent. Arrangert for andre gang i år. Åtte deltakende båter, som er 

dobling fra første år. Fem fra Svolvær, to fra Harstad og en fra Narvik.  To 

seilaser ble gjennomført i noe variabel vind. Vinner ble la Sirena med Skarv II 

på andre plass.. Komité med Johan Holdø i spissen fikk igjen til et flott ar-

rangement som frister til gjentakelse.  

Seilseminar:  Avlyst i år grunnet mangel på båter som kunne stille.  

Årsfest:  Avholdt 10. november i båtforeningens lokale i Marinepollen. 28 sei-

lere/mannskap hadde en hyggelig kveld.   

 Aktivitet 2018: Foreløpig ikke satt opp aktivitetsplan.  

 Svolvær 18.01.18   

 For BSF Lofoten  Roar Bårdsen  

 

Oppsummering BSF 

Satsinga i seilsportsgruppa har fortsatt i 2017 og fått økt tilslutning. Gruppa 

har representert BSF i den nasjonale seilsportligaen og har gjort en flott inn-

sats. På siste samlinga gjorde de en formidabel innsats og fikk 3. plassen noe 

som sikra en 7. plass i årets liga. Dette er meget imponerende da en seiler 

mot foreninger som har lagt større jolle grupper og mer seiling som ligner på 

den seilinga som er i ligaen. Vi kan være svært stolte av innsatsen. Men vi må 

ikke glemme at den er resultat av stor innsats og mye trenning i Seilsports-

gruppa. Her utvises en iver og entusiasme som har resultert i at vi neste år 

skal arrangere Seilsportliga stevne i Bodø. Det har gitt oss gleder og det gir 

oss utfordringer, men jeg er overbevist om at vi klarer det og at Seilsportli-

gaen i Bodø vil bli svært bra for seil-Norge og for Bodø. 



Ellers gjelder det samme for all aktiviteten vi har, at mange ivrige står bak og 

gjør en innsats, at folk trives og synes aktiviteten er bra. Dette kan ikke gjø-

res av et styre aleine, men ved at vi alle tar vår tørn når det trengs og gjør en 

innsats. Jeg vil takke alle som har bidratt i 2017. Sammen har vi laget en fo-

rening som fremmer seilsporten i Bodø og gir seilglede for mange! 

 

Bodø Seilforenings mål for 2018 

Styret mener at følgende punkter bør være retningsgivende for arbeid i 2018 

1. Opprettholde regattaaktiviteten og styrke turseilingen 

2. Øke deltakelsen på foreningens arrangementer 

3. Arrangere Nasjonal Seilsportsliga stevne i mai/juni. 
4. Prøve ut jollekurs for barn i begynnelsen av sommerferia. 

5. Være med å fremme arbeidet for et renere hav gjennom 

holdningsskapende og praktisk arbeid. 

6. Profilere BSF bedre utad som en aktiv og inkluderende forening med 

mye seilglede. 

 

Bodø, den 28. januar 2018 

For styret 

 

Bernt Aanonsen 

Leder 


