
   

 

   

 

 

STYRETS 

ÅRSBERETNING FOR 

2022 
Generelt 

I 2022 har det vært stor aktivitet i hele foreningen. Våre seilere har vært aktive med trening og 

deltatt i arrangement både lokalt, nasjonalt og internasjonalt med gode resultater. Foreningen 

har arrangert regattaer av høy kvalitet som gjør at vi kan se frem til å være arrangører av 

Europacup (2023) og Europamesterskap (2024) i Waszp. 

Foreningen er helt avhengig av stor dugnadsinnsats for å drive alle våre aktiviteter og drifte våre 

eiendeler. Og mange har bidratt gjennom fjoråret for å få dette til. 

På seilerholmen ble sanitæranlegget ferdigstilt, noe både medlemmer og besøkende skal få 

glede av i mange år. Seilerholmen fremstår nå flotter enn noen gang og er et attraktivt sted 

både for rekreasjon og arrangement. 

Ved inngangen til 2022 sto foreningen i en krevende økonomisk situasjon hvor det var aktuelt å 

ta opp lån for å sikre likviditet. Men takket være en fantastisk gave fra Thorbjørn Hansens 

stiftelse snudde dette radikalt og man kunne gjennomføre seilsesongen med god likviditet og 

noe større handlingsrom. 

 

Økonomi 

Regnskap og balanse for 2022 ligger som vedlegg til årsberetningen. Budsjett for 2023 ligger 

også vedlagt. 

Rapport fra Kontrollkomiteen vedrørende økonomi ligger vedlagt. 

  



   

 

   

 

Jollegruppa 

 

2022 var et travelt år for Jollegruppa. Vi har deltatt på regattaer i inn- og utland, og med gode 

resultater. Optimist gruppen har vokst seg til en fin gjeng som har det gøy sammen på treninger 

og på regatta. ILCA og Waszp gruppene har god progresjon og det syntes på resultatlistene. 

Seilerne våre har vist stor treningsvilje og bruker mye av fritiden sin på seilsport gjennom 

sesongen. Foreldrene i Jollegruppa har lagt ned et stort antall dugnadstimer i arrangementer, 

vedlikehold av Granholmen, båter og utstyr. Waszp gruppen har jobbet hardt dette året for å få 

tildelt Waszp EM i 2024 til Sandefjord. Vårt flotte miljø blir lagt merke til, og er noe av 

hovedgrunnen til at Sandefjord kan se fram til to store, internasjonale Waszp regattaer de neste 

årene. Europacups og NM kommer til Sandefjord i 2023 før vi virkelig skal få vise oss fram i EM 

2024. Planleggingen av alt dette er allerede godt i gang og vi gleder oss stort til å konkurrere på 

hjemmebane!   

Seilere i Jollegruppa 2022: 

Optimist:  12  (klassekaptein, Manuel Laranjinha) 

ILCA:    6 (klassekaptein, Jan Erik Hvidsten) 

Waszp:   5  (klassekaptein, Simen Doksrød) 

Brett:    1 

Sport 

Sportslig har Jollegruppa hatt et godt år i 2022. Etter at vi arrangerte Norgescup for Optimister 

her i Sandefjord har mange av våre yngste seilere blitt bitt av «regatta-basillen» og de deltar nå 

på «alt» av norgescuper og vestfoldcuper. Reiseaktiviteten for Optimistene har vært betydelig 

med deltagelse på opp til 13 regattaer gjennom sesongen. I tillegg har vi hatt bra deltagelse på 

våre egne klubbregattaer som vi arrangerer fast på onsdager. Trenere for optimistgruppen har i 

år vært Sindre, Mari og Helene. 



   

 

   

 

 

ILCA seilerne våre har vist en imponerende fremgang og flotte resultater både nasjonalt og 

internasjonalt. Alle våre seilere har seilt topp 4 eller bedre i enkeltløp i Norgescup og vi har hatt 

deltagere i Kieler Woche, Garda, NM, EM og VM. Trener ansvaret for denne gruppen er delt 

mellom Viggo Holm og Ferdinand Juell-Bergen. 

 

Waszp gruppen har i år vokst til 5 seilere. De har samarbeidet tett med Tønsberg Seilforening 

og hatt felles treninger under kyndig og inspirerende ledelse fra Fredrik Løøf. Dette har gitt gode 

resultater.  Årets 2 nybegynnere har vist stor treningsiver og er allerede konkurransedyktige 

seilere i denne teknisk krevende båtklassen. Sommerens høydepunkt var for mange VM på Garda 

med 160 seilere fra hele verden. I august var Hedvig i København som deltaker i SailGP Inspire 

programmet og fikk være med de store, profesjonelle SailGP-lagene på nært hold.  



   

 

   

 

 

 

Ungdomsligaen ble i år arrangert i Ålesund og Åsgårdstrand. Sandefjord Seilforeningen 

samarbeidet med Tønsberg Seilforening for å stille lag. Laget seilte meget godt og lå hele tiden 

blant topplagene. I Ålesund endte de på en svært god andreplass. I Åsgårdstrand var det svært 

utfordrende værforhold på lørdag, som gjorde at de hadde litt å hente inn igjen på søndag. Og 

det holdt nesten helt inn!  



   

 

   

 

 

 

 

I Seilsportligaen stilte Sandefjord Seilforening med eget damelag. Som eneste forening med bare 

damer i alle stevner har dette gitt foreningen mye oppmerksomhet. Resultatene har stadig 

forbedret seg og det var ikke mye om før det hadde blitt ble opprykk til Eliteserien i 2022. 



   

 

   

 

 

 

Vintertreningen / styrketrening.  Gjennom hele vinteren arrangerer vi halltrening på onsdager for 

optimistseilerne. Dette skjer i gymsalen på Ranvik ungdomsskole. Vinteren 2021-2022 

arrangerte Rolf Bergan styrketrening for ungdommene i lokalene til roklubben. 

Resultater å merke seg:  

Optimist 

Matias Laranjinha, Kretsmester 

Hanna Buøen, 4. plass NM 

ILCA 

Nanna Juell-Bergan, 3. plass i Kieler Woche og 1. plass i Norgescupen 2022 for ILCA 4. 

Waszp 

Nora Doksrød, gull i NM og sølv i VM! 

  



   

 

   

 

Arrangementer i Sandefjord 

Sesongen startet med påske samling for Waszp-klassen med deltagere fra hele landet og 

Sandefjordsfjorden fikk vist seg fra sin beste side.  Neste arrangement ut var Vestfold cup. Denne 

cupen er spesielt tilpasset de yngste seilerne. Til sammen var vi ca 40 båter (Optimist, ILCA og 

Waszp). Nybegynnerkurs ble avholdt som intensivkurs i uke 23 og 24. Sommerleir ble arrangert 

i uke 25 med 14 deltagere (10 interne og 4 eksterne). 20. - 21. august arrangerte vi Norgescup 

for Optimist og for 29’er med til sammen ca 100 båter.  17. – 18. september runder vi av 

sesongen med nok en norgescup, denne gangen for ILCA og Waszp med over 90 deltagende 

seilere.  

Alle disse arrangementene har krevd en betydelig dugnadsinnsats fra foreldregruppa og andre 

medlemmer i seilforeningen. Takk til alle som har bidratt til disse flotte barn- og ungdoms 

arrangementene.  

 

 

 



   

 

   

 

 

 

 

 

Rekruttering 

Jollegruppa har dessverre ikke klart å rekruttere mange nye seilere i 2022. I år fikk vi kun 6 

deltagere på nybegynnerkurset hvor 2 falt fra etter kort tid. Jollegruppa har derfor besluttet å 

legge ekstra innsats i rekruttering i 2023. 

  



   

 

   

 

Årsberetning for H-båt 2022 

I 2022 var det registrert 9 H-båter i SSF med omtrent 25 seilere.  I løpet av sesongen ble dessverre 2 av 

disse solgt, noe som gir 7 båter og om lag 20 seilere. Klassen har hatt en noe redusert sesong. Vi har håp 

om at klassen stabiliseres i 2023. H-båten er en båt som egner seg å seile så lenge man er aktiv seiler. I 

tillegg er det en flott fjord- og hyttebåt. Rimelig i innkjøp og i drift. Et nytt seilsett koster mindre enn et 

storseil til en turseiler.  

 

H-båt hadde 7 deltagende båter på tirsdagscup i 2022 med 20 seilere. Vårserien så slik ut med litt 

blandet deltagelse: 

 

Høstserien hadde 6 deltagende H-båter og serien fikk følgende plasseringer:  

 

Flere båter deltok i NM 2022. Beste plassering for Sandefjordseilerne ble en 4.plass som gikk til Arvid 

Rove med Idar Salvesen og Frode Larsen som mannskap.  

Det er en målsetting at klassen skal være kontinuerlig og ha flest mulig seilere. Vi vil rekruttere nye 

seilere og vi vil beholde de vi har.  



   

 

   

 

Det har vært satset på mye kommunikasjon til seilerne via mail og Facebook.  

Vi vil fortsette å organisere de sosiale samlingene mer jevnlig i kommende sesong.  

Seilerne oppfordres til delta på sosiale aktiviteter, til å bidra med innsats for klassen og til å delta på 

foreningens dugnader. En forening drives ikke av seg selv, det forplikter og er givende å bidra til 

fellesskapet. I tillegg oppfordres det til å komme med ideer til hvordan vi kan gjøre klassen bedre.  

Arvid Rove 

Klassekaptein 

 

Årsberetning for Tur og Hav klassen 2022 

Det er jobbet for at denne klassen skal revitaliseres. Målet har vært å engasjere turseilere med en litt 

lavere terskel for å seile regatta. Det er en kjensgjerning at det aldri har vært flere seilbåter i fjorden 

enn nå, samtidig som at antall aktive seilere har vært i mindretall. Behovet har endret seg, dette er ren 

gruppe seilere hvor tur står mer i fokus enn regatta. Regatta krever veldig oppdatert utstyr og mye 

mannskap. Vi har jobbet aktivt med å skape et tilbud til denne gruppen seilere.  

Tur og Hav-komiteen har bestått av Arvid Rove, Jørn Larsen, Sven Olsen, Vidar Larsen, Nils Gunnar Bø, 

Kjartan Bomann og Tom Kristiansen. 

I 2020 hadde vi i alt 23 båter i vårserien og 19 i høstserien og totalt 27 båter som var med på 

tirsdagsseilasene. Dette var i snitt 13-14 båter med hver tirsdag, noe vi er veldig fornøyde med!  

I 2021 hadde vi dessverre noe nedgang med i alt 19 båter som var med på tirsdagsseilasene, og i 2022 

var det totalt 12 båter. Vi jobber for å få opp antallet deltakere. Pga varierende deltagelse har vi ikke 

regnet ut sammenlagt-resultater.  

SeilUT; Det er mange båter registrert i SSF som ikke seiler aktivt regatta, og det er i tillegg rekordmange 

turseilbåter i fjorden. Tiltaket har vært gjennomført i 3 år med litt dalende interesse. Vi har derfor ikke 

gjennomført SeilUt denne sesongen, men vil vurdere dette i 2023. 

Vintersamling har tidligere vært gjennomført med god deltagelse.  Mest deltagelse har temaer med 

tur og turseiling. Vi hadde 3 samlinger våren 2022.  

 

Følgende vintersamlinger blir arrangert våren 2023: 

mar 1/3 ons 18:00 

Seiltur til Skottland 

«10 år i Vesterled» Alle  

"Vintersamling" på 

Granholmen - Med Nils 

Gunnar Bøe 

mar 21/3 tir 17:00 

"Sofaseiling"/båttur til 

nære havner Alle  

På Color Hybrid - Med 

middag! Havneguiden / Per 

Hotvedt 

apr 12/4 ons 18:00 

Enkle regattaregler - for 

begynnere Alle  Arvid Rove og Harald Holtan 

 

De siste årene er det jobbet med et regattaopplegg som skal bedre tilgjengeligheten og gjøre det 

enklere for båteiere å delta. Hensikten er å få flere til å bli med. Forenklingen bestod i å gi fordel med 



   

 

   

 

1 person ombord, fordel med 2 personer ombord, fordel å seile uten spinnaker, samt at det ikke er 

nødvendig med oppdatert målebrev. Det blir regnet ut resultater for hver gang og legger ut på 

Facebook - Turseilere Sandefjord Seilforening. Det jobbes for at klassen skal øke og det jobbes for økt 

samarbeid med de andre gruppene av foreningen. Arbeidet med å senke terskelen fortsetter. Sosial 

samling etter regatta på Seilerholmen er viktig. 

Vi arrangerte Sydost-regattaen med deltagelse fra Larvik og Brevik. Enkelte seilere deltar normal i andre 

regattaer utenfor fjorden som Færder, Skagen, Tjørn Rundt og Hollender´n.  Erik Krister er som vanlig 

mest aktiv og gjør seg godt bemerket på resultatlistene i regattaer utenfor fjorden.  

Tusen takk til de som bidrar for oss seilere, og en særskilt takk til de flotte pensjonistene som betjener 

standplass. Dere bidrar godt og tar vare på seilerne og miljøet. Takk til Regattasjef Harald Holtan og hans 

gode hjelpere Roar Jensen, Thore Bostrøm, Kjell Ringen, Arild Dahlen!  

Arvid Rove 

Klassekaptein 

 
 

  



   

 

   

 

Tirsdagsregattaer – rapport fra standplass for 2022 

 
Det er kanskje dårlig gjort å kalle Tirsdagsregattaene for Seilforeningens lavterskeltilbud. For de som 
seiler er det seriøst nok, men her er det vel så viktig å møte likesinnede på fjorden som å bruke alle 
midler for å vinne. Vi er romslige i bruk av regler, bl.a. så er vi romslige med bruk av siktelinja i starten; 
en liten tjuvstart straffes kun med et lite tillegg i anvendt tid. Nettopp for at alle skal kunne være mest 
mulig i kontakt med hverandre underveis, noe som er hyggeligere enn å måtte ta en runde og starte 
om igjen og ligge «en halv fjord» og et hav av tid etter. Og underveis ser vi fra standplass at det gis 
både plass og gjøres ikke pålagte kursendringer selv om en kanskje kunne stått på retten sin. 
 
Litt enklere regelbruk er ikke minst laget for at de som ikke har som mål å være konkurranseseilere, 
også kan delta i «edel kappestrid», treffe likesinnede, og være med på å øke interessen for å treffe nye 
båter og venner. Bånd knyttes ved at alle legger til ved bryggene på Seilerholmen etter regattaen, og 
kaffe og ofte en pose twist deles rundt krakkene på land, mens situasjoner og annet rundt dagens 
regatta diskuteres. 
 
I 2022 ble det gjennomført 10 regattaer, 5 før og 5 etter sommerferien. En regatta før ferien ble avlyst 
grunnet manglende vind. I snitt var det lavere deltakelse i 2022 enn i 2021. Det er snakket om i mange 
år: Det finnes mange seilbåter i fjorden, tenk om flere av dem kunne fatte interesse for vårt 
lavterskeltilbud. Hvilken arena å skaffe seg litt mer kunnskap om både rigg og seil og båt; noe som kan 
komme til glede og nytte og trygghet når sommerens turer i fjorden og ute på åpne havet skal 
gjennomføres med familien om bord. 
Uansett: De som deltar har sett verdien av det hyggelige fellesskap vi dyrker i foreningen vår. Måtte 
det smitte! 
 
Standplass har i alle år vært bemannet med de samme inntil 5-6 mann. Alderen krever sitt, frafall må 
påregnes i vår alder. I år var vi stort sett kun tre, manglende balanse og beinstyrke kombinert med 
båttur og klatring over rekka på ei jolle som ikke vil ligge i ro, samt klatring opp fjellet til standplass, 
setter etter hvert sine naturlige begrensninger for eldre. Derfor brukes denne anledning til å invitere 
flere til å være sammen med oss på standplass på regattatirsdagene. Ingen forkunnskaper trengs, men 
å kunne klokka og kunne gi ei hand er ingen hindring. Vi trekker ei kanne kaffe, og sørger alltid for litt 
munngodt i form av sjokolade eller noen kakebiter, og lar praten gå rundt bordet mens seilerne driver 
sin edle kappestrid. Nye jenter og gutter ønskes velkommen, grått hår ingen hindring!  
 
Harald Holtan 
Leder tirsdagsgjengen 
 

 
 



   

 

   

 

Modellbåt 

Radioseilgruppen har seilt, og seiler, i vinterhalvåret hver lørdag fra kl. 12 til kl. 15 på Granholmen og 
har vært en fin gjeng som har stilt opp.  
Gruppa kommuniserer på https://www.facebook.com/groups/dragonforcesandefjord. 
Radioseiling har mye av gledene til vanlig seiling. Regattaene er korte og intense. Siden båtene vi 
bruker er like, er det trim, banevalg og strategi som bestemmer utfallet. 
Foreningen har også noen egne båter så det er mulighet for å prøve. 
 

 
 
  

https://www.facebook.com/groups/dragonforcesandefjord


   

 

   

 

Seilerholmens venner 

Seilerholmens venner gjennomførte to dugnader, vår og høst, der hovedoppgavene var 

vedlikeholdsarbeider på hytte og brygger. Hoved og vertskaps hytte ble malt 2 strøk, samtidig med at 

tak over platting ble oljet. Høstdugnaden ble dessverre litt avkortet på grunn av dårlig vær. 

Sanitæranlegg 

Sanitæranlegget ble sluttført i løpet av sesongen bortsett fra noen utomhus arbeider som gjenstår. 

Dette dreier seg om belegningsstein rundt bygget og såing av litt gress. 

Utleie. 

Utleie gikk for det meste som planlagt og vi hadde et normalt år for.  

Midtsommer fest. 

Det ble også i år gjennomført midtsommer aften, for familier, medlemmer og venner. Det ble fyret 

opp griller, og tent bål på kvelden. 

 

Vertskap 

I 2022 var det vertskap fra uke 26 tom til og med uke 31. Dette har vært meget vellykket og vi 

planlegger også dette for kommende sesong. Vertskapet har hatt enkle oppgaver/gjøremål som bl.a. 

å innkassere båtavgifter, renhold av sanitæranlegg, plenklipping og kioskvakter. Det ble også gitt 

enkle vedlikeholdsoppgaver for de som ønsket.  

Avslutningsfest. 

Tradisjonen med avslutningsfest ble i høst avholdt med god oppslutning og et vellykket 

arrangement, med ca 50 deltagere. 

  

  



   

 

   

 

Økonomi og medlems informasjon. 

Avgift - antall 2019 2020 2021 2022 

Medlemmer 109 126 136 127 

Bryggeavgift årskontingent 60 85 88 81 

Døgn leie båt   248 210 238 

Dagleie   154 155 155 

Telt leie   14 27 57 

  

 Takk til alle medlemmer og venner som har bidratt med dugnadstimer gjennom sesongen 

2022, dette hadde ikke vært mulig uten dere. Håper vi møter samme gjengen med samme 

pågangsmot og engasjement i sesongen 2023, som står for dør! 

   

Styret i Seilerholmens venner 

Anders Hjertaas 

 

 

 

  



   

 

   

 

Båter og materiell 

Foreningen disponerer 4 stk. RIB av type VSR, 2 Pioner Multi, 2 Pioner 15 fot og arbeidsbåten 

Vallhall. I tillegg har vi lånt en åpen arbeidsbåt av NorDocks til arrangementer. RIB’ene er i god 

stand og brukes flere ganger i uken. Til disse har vi også 3 båthengere i god stand. Pionerene og 

Multiene er eldre og krever mere løpende vedlikehold og reparasjon for å holde i drift gjennom 

sesongen. Vi har 8 Optimistjoller som brukes på nybegynnerkurs og sommerleir. Disse båtene er 

medium stand og krever noe vedlikehold / oppgradering før hver sesong. Båtene fungerer 

allikevel godt til formålet og er veldig viktig utstyr for nybegynneropplæring. I 2022 ble 

jollehengeren vår modifisert slik at den også kan frakte Waszp. Den kan nå frakte 8 Optimister 

eller 10 Waszper. Vi har tilstrekkelig utstyr (bøyer, tau, anker, vinsj og båt) for å arrangere 

regattaer på nasjonalt nivå.  

 

 

  



   

 

   

 

Bygg og anlegg  

Det har blitt gjennomført en del generelt vedlikehold utvendig på Granholmen og helt i det siste 

er det byttet et par av de mest slitte vinduene. Innvendig er det gjort noen mindre reparasjoner 

i garderober. Bygget begynner å bli slitt og det er sett på hvordan bygget bør vedlikeholdes og 

oppgraderes fremover. 

Jollerampa, som er mye i bruk gjennom sesongen, begynner å bli slitt. I fjor ble nedre del av 

rampen byttet da den var markspist. 

I krana er det byttet kulelager og den er etter dette sertifisert og trygg å bruke. 

Det er byttet kulelager i kran og den er sertifisert etter dette. 

 

Jan Håkon Tyvold, Bygg og anlegg. 

 

 

Styret i Sandefjord Seilforening 

• Marius Nytrøen, leder 

• Margit Gyllenhammar-Wiig, nestleder 

• Jan Håkon Tyvold 

• Hedvig Juell 

• Arvid Rove 

• Anders Hjertaas 

• Harald Holtan (styresekretær) 


