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Seilforeningens styre og komiteer har i 2013 vært sammensatt av følgende medlemmer:

Medlemmer av styret i Holmestrand Småbåthavn DA:

Hans Narverud, Tobias Brodtkorb og Arve Bruun Olsen

Varamedlemmer:

Johan Hansteen, Stig Kløvstedt og Jack Frostad

Representanter til idrettsrådet:

Arve Bruun Olsen og Johan Hansteen
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Medlemstall:

HSF har 190 medlemmer per 1.1.2014. Av disse utgjør juniorene 20 medlemmer.

Medlemsmøter.

Det har i 2013 vært avholdt 2 medlemsmøter.

Styrets virksomhet:

Det har vært avholdt 3 styremøter og 2 arbeidsmøter i perioden.

Småbåthavna:

Holmestrand Småbåthavn DA, som eies av Holmestrand Båtforening og Holmestrand

Seilforening, drifter småbåthavna for kommunen. Seilforeningen og båtforeningen er

likeverdige partnere med Hans Narverud (HSF) som valgt styreformann. Gjennom avtalen

har Holmestrand Småbåthavn DA i 2013 hatt ansvaret for både driften og investeringene i

havnene.

Regattaer og andre sosiale aktiviteter gjennom året

Onsdagsregattaen

Det har vært arrangert 16 onsdagsregattaer i 2013. Årets første regatta ble seilt 8. mai mens
årets siste seilas ble gjennomført 25.september. Det har vært seilt på tid korrigert etter NOR
Rating systemet, og totalt har 23 båter deltatt med 15 båter som største antall i samme seilas.
Det har vært seilt i en klasse og seriemester i 2013 ble Øystein Hansen med ”Adrenelean”.
Svenn Petter Andersen seilte seg inn til en 2. plass med ”Fenixia” mens Jan Henrik Eriksen
med ”Fars Drøm” kapret 3. plassen.

Klubbmesterskapet

Klubbmesterskapet ble arrangert lørdag 21. september. Årets klubbmester ble Tobias

Brodtkorb med ”Slappa”. Her fulgte Jan Henrik Eriksen i ”Fars Drøm” på en 2. plass foran

Øystein Hansen med ”Adrenelan” på en 3. plass.

Breiangen rundt.

Breiangen rundt 2013 ble arrangert lørdag 1. juni med 5 deltakende båter fra Holmestrand

Seilforening. I klassen rating < 0975 med 8 deltakende båter vant Hurum seilforening. Svenn

Petter Andersen i ”Fenixia” seilte inn til en 2.plass, Øystein Hansen med Adrenelan til en 4.

plass og Thor Leegaard til en 8. plass.

I klassen rating over 0975 med 9 deltakende båter var det kun en båt som fullførte 2 runder.

Av båtene som ble resultatført etter en runde, ble Jan Arne Hansen i ”Kids@work nummer 5.

Turklassen ble vunnet av Drammen seilforening med Tommy Ranum i ”Nefertiti” på en 2.

plass.

Andre prestasjoner.

Av andre prestasjoner nevnes:

 Færder`n med 8 startende båter fra HSF hvor Felicia III med Thor B. Leergård gjorde

det best av båtene fra HSF da han seilte seg inn til en 4. plass i sin klasse med 25

deltakende båter. Øystein Hansen med «Adrenelan» seilte seg inn til en 7. plass i sin



klasse hvor det deltok 29 båter. Videre endte Runar Jørgensen med ”Katinka” på en 9.

plass av 14 båter, Kristin Klemetsen med «Anne-KI» på en 14. plass av 20 båter i sin

klasse, Øivind Magnussen på en 18. plass av 23 deltagende og Arve Bruun- Olsen i

”Catzani” på en 22. plass av 26 båter etter å ha rundet Færder i stedet for Hollenderen

som de andre i klassen.

 Hollenderseilasen med 4 startende båt fra HSF. Johan Hansteen med ”Katla” seilte

seg her inn til en 2. plass av 9 startende båter i flerskrogsklassen. Øystein Hansen

med ”Adrenelan” seilte helt til topps og ble nr. 1 av 17 båter i sin klasse. Til sist

nevnes Jan Ivar Mjelde som seilte inn til en 3. plass av 7 båter mens 4. deltakende båt

ble registrert dnf.

 Helly Hansen Skagen Race med 3 deltakende båter frå HSF. Jan Arne Hansen i

”Kids@work var eneste båt fra HSF som fullførte med en 18. plass av 33 startende

båter i sin klasse.

 Vestfjordseilasen. På sin ferd langs norskekysten oppnådde Tobias Brodtkorb med

feriepakket båt å vinne Vestfjordseilasen i sin klasse, og «Medvind» med Terje

Steinsvik kom på 4. plass.

Seilaktiviteter for barn og ungdom:

Årets Vestfoldcup i Holmestrand ble arrangert 4 - 5 mai . Vedrørende aktiviteter for

jollegruppa. Se rapport fra Jollegruppa v/ Johan Hansteen

Båtopptak og vinteropplag.

Opptaket av båter i regi av seilforeningen foregikk ved HSDA’s etablerte opptaksplass

utenfor Båtforeningens lokaler. Båtene ble avspylt på godkjent avspylingsplass før de ble

transportert bort for vinteropplag på Hakan. Opptak og transport ble utført med gaffeltruck

innleid fra Transportkontoret A/S v/Vidar Fossås. Styret har besluttet at det skal være to

utsettingsdager av båter i regi av HSF til våren.

Tilbakemeldingene fra båteierne, truckfører og fra de som hadde ansvaret for opptaket tyder

på at logistikken under opptaket også i år fungerte meget godt. Fredrik Foon hadde som

sedvanlig lagt en god plan før opptaket.

Uværet den 5. desember medførte store materielle skader på brygger og båter. Info om dette

finnes på hjemmesidene til HSDA.

Seilhuset

Tidligere innspill til Holmestrand idrettsråd i forbindelse med prioriteringsplanen for
tippemidler til idretts- og kulturanlegg står på langtidsplanen for idrettsrådet for perioden
2012 - 2016.


