Årsberetning 2016
Seilforeningens styre og komiteer har i 2016 vært sammensatt av følgende medlemmer:
Formann:
Nestformann:
Sekretær:
Kasserer:
Styremedlem:

Olav Grande
Jan Ivar Meldre
Tobias Brodtkorb
Stig Kløvstedt
Svein Pedersen
Thor Espen Bjørge
Johan Hansteen

Varamedlemmer:

Revisorer:

Nils Lie

Knut Tenvig

Valgkomitè:

Hans Narverud

Arve Bruun Olsen (erstatter Finn Hogne
Kristensen)

Repr. til Idrettsrådet

Stig Kløvstedt

Repr. til HSDA

Olav Grande
Tobias Brodtkorb
Stig Kløvstedt

Erling Fæste
Alise Melhus
Erik Eriksen

Johan Hansteen
Varamedlemmer:

Johan Hansteen
Vegard Mobråthen

Medlemstall:
HSF har 202 medlemmer pr 31.12.2016. Tallet inkluderer juniorene.
Medlemsmøter.
I 2016 har det ikke vært avholdt medlemsmøte.
Styrets virksomhet:
Det har vært avholdt 7 styremøter.
Småbåthavna:
Holmestrand Småbåthavn DA, som eies av Holmestrand Båtforening og Holmestrand
Seilforening, drifter småbåthavna for kommunen. Seilforeningen og båtforeningen er
likeverdige partnere med Stig Kløvstedt fra seilforeningen som valgt styreformann.
Gjennom avtalen har Holmestrand Småbåthavn DA i 2016 hatt ansvaret for både driften og
investeringene i havnene, samt driften av gjestehavnen og bobilparkeringen.
Regattaer og andre sosiale aktiviteter gjennom året

Her er regattakomiteens rapport:

Onsdags regatta 2016:
1. seilas 05.05.15 og siste 28.09.15
Antall deltagere totalt: 31
Flest antall deltagere i en onsdagsregatta:19
Det ble seilt i en klasse.
Sammenlagt plassering: 1. plass: Karma Police
2. plass: Slappa
3. plass: Fenixia

Team Misje/Hansen
Tobias Brodtkorb
Svenn Petter Andersen

Klubbmesterskap ble avholdt 17.09.16

Med seier i begge seilasene vant Øystein Misje (Shaw 9) årets klubbmesterskap i
Holmestrand. I lett bris og pent vær kunne ingen true den spesielle regattabåten, selv om
Svenn Petter Andersen (Fenix) var svært nær på omregnet tid i den første regattaen. Med to
andreplasser var Andersen en like klar nummer 2, mens Tobias Brodtkorb (X-34) knep den
siste pallplassen. Flere benyttet forøvrig anledningen til å prøve gennakeren for første gang i
den jevnt gode vinden.
Breidangen rundt ble avholdt 4. juni 2016
Det var 4 båter med fra Holmestrand: Karma Police, Adrenelan, Lady Franzesca og Azur.
Beste resultat var Karma Police med 1. plass i klassen høyere enn 0,974
Helly Hansen Skagen race ble avholdt 4.-5. mai 2016
Det var 4 Holmestrandsbåter med: Silvergirl (Beneteau Sense 50), Slappa (x34), Karma Police
(Shaw 9) og Stella Maris (First 40). Beste resultat var Slappa med nr 2 i sin klasse.
I Færder'n deltok det 8 båter fra Holmestrand.
Beste resultat var Slappa med 2. plass i klassen R-33 bane T.

Seilaktiviteter for barn og ungdom:
Her er jollegruppens rapport:
Jollegruppa har 20 seilere. Det fungerer fortsatt slik at nybegynnere og videregående trener
på forskjellige dager. Tirsdager og torsdager har vært treningsdager. Seilingen starter i
slutten av april og slutter siste torsdag i september. Vi følger skolens ferie og fridager.
På trenersiden er det Kaj Haagensen og Johan Ø. Hansteen på videregående på torsdager og
Arve Bruun Olsen og Hilde Hansteen på nybegynnere på tirsdager.
Kommunikasjon med foreldre gjøres av Hilde og Johan og noen ivrige foreldre som har
opprettet en Facebook side (Holmestrand Seilforening Jollegruppe).
2 mannsjollen, RS Feva, er mest populær blant videregående seilere og Optimisten brukes av
nybegynnere. Klubben eier 4 RS Feva og disponerer en ekstra. Klubben har 11 brukbare
Optimistjoller.

Egne arrangementer.

Vi har arrangert en seilleir over 4 dager, 20 – 23 juni. 10 barn i alder fra 9 – 14 år deltok.
Øistein Hansen og Johan Hansteen var trenere og i tillegg leide vi inn Magnus Gravningen
og Kristoffer Helmersen som spesialtrenere.
Vi har også avholdt Seilingens dag den 21. august der publikum kunne komme å prøve
jolleseiling, SUP og kjølbåter. Dette forgikk på vår nye bølgebryter. Kaffe og vafler ble solgt
av foreldrene til jolleseilere. Arrangementet førte til positiv omtale i avisen.
I Vestfoldcup, 28. og 29. mai, som ble arrangert i Holmestrand hadde vi Optimist A, B og C
klasser og RS Feva. Fra vår klubb stilte 2 Feva båter og 1 Optimist B og 3 optimist C klasse
seilere

Deltakelse i arrangementer

Pinseleir var 14. – 16. mai på Fjærholmen i Tønsberg og er Norges største arrangement
innenfor jolleseiling. Vi stilte med 4 Feva-seilere og 2 optimist.
Vestfoldcup
Vi deltok i VC1 i Holmestrand, VC5 i Horten og VC7 i Larvik i RS Feva klassen.
Sammenlagt ble RS Feva klassen vunnet av Elisabet og Sunniva fra Holmestrand.
Norgecup
Vi deltok i NC regatta på Rødtangen med 2 RS Feva og NM i Asker med 1 båt. Elisabet og
Sunniva ble nr. 13 av 18 båter.
For Jollegruppa HSF
Johan Ø. Hansteen
Båtopptak og vinteropplag.
Til sammen 40 båter ble tatt opp ved årets båtopptak som ble i gjennomført løpet av en helg.
Løfting av båtene ble utført med gaffeltruck innleid fra Transportkontoret A/S ved Vidar
Fossås. Opptaket ble gjennomført på en grei og ryddig måte, med unntak av et uhell med
hekt av løftestropp som medførte bøyd propellaksel. Styret har i etterkant gjennomgått roller
og ansvar til de impliserte ved opptak og utsett, og legger fram en egen innstilling til
årsmøtet på dette.
Seilhuset
Styret har gjennom året jobbet videre med utvikling av Hakan til et område tilrettelagt for
ulike former for vannsport. Som første ledd i dette tiltaket har vi søkt om og blitt prioritert
ved tildeling av tippemidler for en ny jollerampe mot nord.

