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Årsberetning Harstad Seilforening 2017    
 

Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i klubben. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. 

Sammen med regnskapet skal årsberetningen gi et godt bilde på aktivitet og økonomisk status i klubben. 

 

Styre 
 

Følgende styre ble valgt på årsmøte 11 mars 2017; 

Leder:   Hege H. Andreassen (ikke på valg)  2016-2018 

Kasserer: Anne Cathrine Schistad (gjenvalg)  2017-2018 

Nestleder: Jann-Erik Georgsen  (ikke på valg)  2016-2018 

Styremedl: Gunnar Stormo  (ikke på valg) 2016-2018 

Styremedl: Ann Kristin Stormo (ny)  2017-2019 

Varamedl. Vidar Dinesen   (ny)  2017-2018 

Varamedl. Agnar Melbøe   (ny)  2017-2018 

 

Andre roller 

 

Valgkomité:  Thor Mathiassen, Sverre-Øistein Fastvold, Per-Stian Jensen, Øyvind Stormo 

Revisorer:  Geir Eidnes og Jon-Arne Torbergsen 

Teknisk komité:  Håkon Robak, Roar Holtborg og Knut Godø 

Web ansvarlig:  Knut Godø 

 

Medlemmer 

 

Medlemmer defineres som personlige medlemmer i kategoriene; hovedmedlem, hustandsmedlem og 

støttemedlem (nytt fra 2016).   

 

År Tot ant. Hovedmedl. Mistet Nye Husst.medl. Mistet Nye Herav <26år 

2015 32 22 2  10   1 

2016 37 25  3 13  3 1 

2017 33 23 2  10 3  1 

 

 

Styrets arbeid 

 

Det har vært avholdt to styremøter i perioden mellom årsmøtene.  Varamedlemmer og teknisk komité har vært 

innkalt til begge møtene. 

Det har forøvrig vært kontakt via e-post og telefon. mellom styremedlemmer og teknisk komité i ulike saker. Styret 

har hatt god kontakt med teknisk komité, før - under og etter våre regattaer.  

Styrets administrative fokus i perioden har vært rettet mot gjennomføring av de terminfestede arrangement.  

 



Side 2 av 5 
 

På det praktiske plan har målsetningen også i år vært økt seilaktivitet både i HSF og i byen generelt, gjennom 

inkluderende miljø, sosiale aktiviteter, markedsføring gjennom sosiale media, tilførsel av kunnskap, og 

vennskapelig konkurranse for seilinteresserte i alle aldersgrupper. 

 

 

Økonomi 

 

HSF har god økonomi og leder føler at vi er der vi bør være i forhold til målsetning og aktivitet. Vi har hatt noen 

utgifter i forbindelse med ny el-installasjon i naustet.  

For øvrig vises det til årets regnskap, revisors beretning og neste års budsjett. 

 

Aktiviteter 

Aktivitet i forhold til egne målsetninger 

 

Harstad Seilforening har en utfordring mht. nyrekruttering. Seilaktiviteten har de siste årene vært dalende, både 

hos oss, våre omkringliggende seilforeninger og på landsbasis. De fleste seilforeninger rundt om i landet sliter med 

de samme utfordringer som vi; dårlig rekruttering, økt gjennomsnittsalder og lavere regattaaktivitet.  Dette til tross 

for at det rundt om synes å komme stadig flere seilbåter i småbåthavnene.  

Som nevnt under styrets arbeid, har hovedfokus for 2017 vært å gjennomføre egne regattaer og andre 

terminfestede arrangement. Disse har vært markedsført internt og eksternt, gjennom sosiale media (FB), e-post og 

hjemmeside. 

 

Harstad Seilforening har gjennomført de planlagte regattaene; Harstadregattaen, Festspillregattaen, 

Tjeldsundregattaen og Onsdagsserien. Den langsiktige trenden er entydig, det er redusert deltakelse og 

engasjement for samtlige regattaer. Deltakelsen i eksterne regattaer viser også en svak nedgang. Se avsnitt Regatta 

på side 3. 

 

Årets Fårikålseilas til Grov ble gjennomført med 8 båter og 23 personer. 

 

Tidvis fått vi noen henvendelser fra personer som ønsker å være med å seile, ønsker å byttelåne båt, eller som 

ønsker tips og råd. Når det gjelder foreningens aktivitetsnivå har du som medlem samme ansvar som styret for å 

støtte opp om foreningens aktiviteter, og komme med ideer og bidrag til utvikling av aktivitetsnivået. 

 

Seilkretsen 

 

Troms seilkrets var tidligere et bindeledd mellom seilforbundet og klubbene mht. håndtering av medlemspenger 

osv., men har i de siste årene vært «sovende».  Kun terminlisten for kjølbåter har vært tema på kretstinget. Siste 

møte i kretstinget var visstnok 03.11.2011. Styret i seilkretsen består av lederne av de 3 seilforeningene, Tromsø, 

Finnsnes og Harstad, samt Tromsø brettseilerklubb. I en e-post utveksling i april 2016, ble det foreslått, og bifalt å 

fordele midlene likt til foreningene for deretter å legge kretsen i «møllpose». Fordelingen skjer etter søknad om 

midler til rekruttering og opplæring i den enkelte forening. 

Dette er imidlertid ikke blitt gjennomført enda. 
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Medlemsmøter, kurs, fagmøter, dugnader og sosiale arrangement 
 

Det har ikke vært avholdt noe medlemsmøte for HSF i 2017. HSF gjorde, i samarbeid med Harstad Båtforening et 

mislykket forsøk på å få Ragnar Kvam jr. til Harstad for å fortelle om sine turer.   

Ny el-installasjon i naustet er gjort av Øyvind Stormo i mars og feil på tilførselskabel til naustet ble reparert av HLK. 

Vi fikk ny strømmåler installert 3/10-17.  

 

I august ble det arrangert grunnkurs i seiling for en «gjeng» fra Sortland. Roar Holtborg var primus motor for 

gjennomføringen av det teoretiske, Nils Petter lot de prøve seg i seilbåt. Det var seks påmeldte til dette kurset. 

I år har det kun vært avholdt noen få uformelle seilkvelder på Egon, første torsdag hver måned, frem til 

sommerferien. Det har dessverre vær variabelt oppmøte, men vi satser på å fortsette med disse uformelle møtene 

også i 2018.  

Det har vært arrangert sosiale arrangement i sammenheng med regattaer og turseilas. 

Like før jul, tok Vidar initiativ til et treff «på byen». Det ble godt oppmøte og praten gikk livlig. 

Det har jevnlig vært sendt ut info fra styret til medlemmene i forbindelse med foreningens aktiviteter, samt 

oppdatert på www.harstadseil.no, og gruppen Harstadseil på facebook. 

 
 
 
Regatta 
 

10 av foreningens 16 medlemsbåter, deltok i en eller flere regattaer i 2017.  

HSF arrangerte i 2017 tre regattaer, med følgende antall deltakerbåter: 

 

Regatta Dato 
Antall 

HSF 
Antall 
gjester 

2017 
Totalt 

2016 2015 2014 2013 2012 2011 

Harstadregatta 17 juni 6 1 7 9 12 8 10 12 10 

Festspillregatta 
24-25 

juni 
5 3 8 10 10 9 11 12 12 

Tjeldsundregatta 
19-20 

august 
5 4 9 9 11 18 20 16 17 

 

Mens antallet eksterne deltakere er relativt stabilt, synker antallet aktive HSF båter markant. Dette er ikke en god 

utvikling. Organisert sosialt samvær og ny eksklusiv deltakerpremie til alle deltakere har vært positivt mottatt blant 

gjestebåter og egne medlemmer. NØ-vind er fortsatt en utfordring for kailigge i Harstad sentrum, tross ny, 

bølgedempene flytebrygge.  

 

Tjeldsundregattaen har tradisjonelt vært en av de mest populære, og stabile regattaene i regionen men er den 

regattaen som viser størst og vedvarende tilbakegang. På grunn av utfordrende forhold på Rødskjer og tidvis mht. 

NØ-vind i Harstad sentrum arbeides det med planer om å flytte Tjeldsundregattaen til Hagan.  

http://www.harstadseil.no/
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Onsdagsserien 

  

Det har vært arrangert onsdagsregatta 8 ganger i vårsesongen og 9 ganger i høstsesongen. Oppmøte har variert fra 

2 til 6 båter per regatta.  Ni av 17 regattaer har hatt 4 eller flere startende båter.  

 

År Ant Vår Ant høst Ant båter Enkelt seilas Snitt pr start Regatta pr båt 

2012 5 8 17 68 5,2 4 

2013 6(7) 8(10) 14 59 4,2 4,2 

2014 7 10 11 65 3,8 5,9 

2015 7 10 16 78 4,6 4,8 

2016 7 10 10 86 5,1 8,6 

2017 8 9 8 66 3.9 8,3 

 

Fullstendige resultatlister finnes på www.harstadseil.no. 

Tabellen viser: 

 

 Etter å ha sett en jevn økning i totalt antall enkeltseilaser gjennom 3 år, fra 65 i 2014 til 86 i 2016, ble det en 

betydelig nedgang i antall enkeltseilaser til 66 i 2017. 

 Ca. 50% av foreningens båter deltar i Onsdagsserien, trenden fortsetter - antall aktive båter fortsetter å synke 

 Aktivitetsnivået til de mest aktive båtene holder seg stabilt 

 

Deltakelse i andre regattaer 
 

Nordland Offshore Race - Skarv II deltok (første HSF-deltakelse på mange år) og innkasserte klasseseier. 

 

Hovde Vestfjordseilasen - Fire HSF-båter deltok (7 ifjor) og fikk følgende plasseringer: 

       Fomle (3), Bris (7), Calypso (7) og Skarv II (10) 

 

Svolvær seiltreff - To HSF-båter deltok og fikk følgende plasseringer: Skarv II (2), Calypso (6)  

 

Vesterålseilasen (erstatter Hadseløya rundt) - Fire HSF-båter deltok og fikk følgende plasseringer: 

                Fomle (1), Skarv II (2), Bris (4), Calypso (5)  

 

Turseiling 

 

Eneste organiserte turseilas arrangert var Fårikålseilasen til Huset i Grov, som tradisjonelt har vært seilsesongens 

uformelle avslutning og høydepunkt. Årets Fårikålseilas ble arrangert 30/9 - 1/10 og ble en vellykket seanse for de 

22 deltakende. 

 

Årets seiler og andre utmerkelser. 

Årets seiler og andre utmerkelser vil bli kåret og hedret i forbindelse med årsmøtet. 

http://www.harstadseil.no/
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For styret HSF 2017 

Hege Høgås Andreassen 

Leder 

 


