
 
 

Årsberetning 2014 
 
Seilforeningens styre og komiteer har i 2014 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                   Varamedlem: Kjell Melby 
 
 

Formann: Tobias Brodtkorb Varamedlemmer: Thor Espen Bjørge 
Nestformann: Arve Bruun Olsen  Hilde Stendal 
Sekretær: Kjell Melby  Stig Kløvstedt 
Kasserer: Finn Hogne Kristensen   
Styremedlem: Hans Narverud   
 Håkon Fæste   
 Johan Hansteen   
    
Revisorer: Knut Tenvig Nils Lie  
    
    
Repr. til seiltinget: Tobias Brodtkorb Vara: Kjell Melby 
 Arve Bruun Olsen  Fredrik Foon 
    
Regattakomitè Håkon Fæste Jollegruppeansvarlig:  Elin Johansen 
 Øistein Hansen  Arve Bruun Olsen 
 Kåre Misje  Johan Hansteen 
 Thor Espen Bjørge   
    
    
Arrangementskomitè: Hilde Stendahl Turi Foon Marit Narjord 
    
Valgkomitè: Jack Frostad Fredrik Foon  
    
Materiellansvarlig: Jan Henrik Eriksen   



 
Medlemstall: 
HSF har 213 medlemmer pr 21.1.2015.  Av disse utgjør juniorene 22 medlemmer. 
 
Medlemsmøter. 
I 2014 har det vært avholdt 1 medlemsmøte.  
 
Styrets virksomhet: 
Det har vært avholdt 3 styremøter og 1 arbeidsmøte i forbindelse med høstens opptak. 
 
Småbåthavna:  
Holmestrand Småbåthavn DA, som eies av Holmestrand Båtforening og Holmestrand 
Seilforening, drifter småbåthavna for kommunen. Seilforeningen og båtforeningen er 
likeverdige partnere med Ivar Valset fra Motorbåtforeningen som valgt styreformann.  
Gjennom avtalen har Holmestrand Småbåthavn DA i 2014 hatt ansvaret for både driften og 
investeringene i havnene. 
 
Regattaer og andre sosiale aktiviteter gjennom året 
Onsdagsregattaen 
Det har vært arrangert 16 onsdagsregattaer i 2014.  Første regatta ble seilt 7. mai, og siste 
seilas ble gjennomført 24.september. Det har vært seilt på tid korrigert etter NOR Rating 
systemet, og totalt har det deltatt 29 båter med 15 som største antall i samme seilas. Det har 
vært seilt i en klasse. Seriemester i 2014 ble Team Misje/ Hansen med ”Karma Police” mens 
Tobias seilte seg inn til en 2. plass med ”Slappa” foran Svenn Petter Andersen som endte på 
en 3. plass.  
 
Klubbmesterskapet 
Klubbmesterskapet ble arrangert lørdag 13. september med 15 deltakende båter. Årets 
klubbmester ble Team Misje/Hansen med ”Karma Police” foran Tobias Brodtkorb i ”Slappa”.  
Johan Hansteen seilte inn til en 3. plass med  ”Katla” som var siste båt som rakk i mål før 
endt tid. 
 
Breiangen rundt. 
Breiangen rundt 2014 ble arrangert lørdag 24.mai.  Seilasen ble gjennomført med to klasser. 
I klasse ”Liten” stilte 17 båter til start. Her ble det klasseseier til Hurum Seilforening. Tobias 
Brodtkorb seilte inn til en 2. plass i ”Slappa” mens nok en båt fra Hurum Seilforening tok     
3. plassen. Øystein Hansen med ”Adrenelan” og Arve Bruun-Olsen i ”Catzani” seilte inn til 
henholdsvis en 7. plass og en 8.plass. 
I klasse ”Stor” stilte 8 båter til start. I denne klassen kapret Hurum Seilforening de to første 
plassene mens Karma Police med Team Misje/Hansen seilte seg inn til en 3.plass. 
 
Andre prestasjoner. 
Av andre prestasjoner nevnes: 

 Færder`n med 9 startende båter fra HSF hvor Johan Hansteen med” Katla” og Per 
Halvor Rønningen med ”Amarone” seilte seg inn til henholdsvis en 7.plass og en 9. 
plass i flerskrogsklassen. ”Felicia III ”med Thor B. Leergård seilte seg inn til en 8. 
plass av 24 deltakere mens Kristin Klemetsen med «Anne-KI» endte på en 12. plass av 



21 båter i sin klasse. Videre fikk Øivind Magnussen med ”Babushka” en 4. plass av 14 
båter og Øyvind Hagen med ”Maraton” ble nummer 12 av 14 båter mens Tobias 
Brodtkorb seilte inn til en 9.plass i sin klasse med 29 deltakende båter. 

 Hollenderseilasen med 6 startende båter fra HSF.  Her seilte Jan Ivar Meldre om bord  
i ”Flyt”til en 15.plass av 20 deltakende båter i sin klasse, Øistein Hansen  i 
”Adrenelan” ble nummer 8 av 15 båter mens Hans Narverud i ”Banzai III” endte på  
26. plass av 31 startende båter. Videre seilte ”Karma Police” med Team Misje/Hansen 
seg inn til en 2. plass av 18 båter mens ”Slappa” med Tobias Brodtkorb vant i klassen 
Shorthanded 1 med 22 deltakende båter.  

 Helly Hansen Skagen Race med 3 deltakende båter frå HSF. Jan Arne Hansen i 
”Concorde” ble nr. 16 av 26 båter i sin klasse, Olav Moen med ”Danei” nr.24 av 28 
båter og Tobias Brodtkorb nr. 10 av 30 båter i sin klasse.  

 
Seilaktiviteter for barn og ungdom: 
Årets Vestfoldcup i Holmestrand ble arrangert  21. juni .   Vedrørende aktiviteter for 
jollegruppa. Se rapport fra Jollegruppa v/ Johan Hansteen 
 
Båtopptak og vinteropplag. 
Til sammen 48 båter ble tatt opp ved årets båtopptak som ble fordelt på to lørdager. Løfting 
av båtene ble utført med gaffeltruck innleid fra Transportkontoret A/S ved Vidar Fossås. 
Med unntak av et tilfelle, hvor man ikke greide å løfte på land en katamaran, ble opptaket 
gjennomført på en grei og ryddig måte. Største utfordring var også i år å forhindre biler i å 
parkere på opptaksområdet.  
Tilbakemeldingene fra båteierne, truckfører og fra de som hadde ansvaret for opptaket tyder 
på at logistikken under opptaket fungerte meget godt. Fredrik Foon hadde som sedvanlig 
lagt en god plan før opptaket. 
 
Seilhuset 
Tidligere innspill til Holmestrand idrettsråd i forbindelse med prioriteringsplanen for 
tippemidler til idretts- og kulturanlegg står fortsatt på langtidsplanen for idrettsrådet for 
perioden 2012 - 2016.   
 
 
 


