
 

 

 

ÅRSBERETNING 2017 

 

 

1. Styret i Norsk IF-Båt Klubb har i 2017 bestått av: 

 

Formann  : Morten Mero   NOR-77 

Viseformann  : Christian Huse  NOR-21 

Sekretær  : Kristen Thorp   

Kasserer  : Steinar Mollan  NOR-210 

Styremedlem  : Peter M. Nissen  NOR- 44   

Suppleant  : Nils Jarem   NOR-107 

Suppleant  : John Erik Lyche  NOR- 75 

Andre tillitsverv: 

Revisor  : Jan Christian Jørgensen NOR-160 

Teknisk komité : Nils Jarem   NOR-107 

    Terje Johannesen  (ex)NOR-30 

 

Valg komité  : Robert Bay   NOR-128 

   : Trond Aasland  NOR-153 

   : Svein Heggelund  NOR-63 

Generelt. 

Det har vært avholdt 5 styremøter i perioden. Styret har samarbeidet godt. Rutinen i 

styret har medført lite ekstraordinære aktiviteter.  

 

Medlemsantall 

Klubben har fått 18 nye medlemmer i 2017! Medlemsregisteret er oppdatert med 

årstall for betaling slik at alle som ikke betaler for 2017 vil bli slettet i registeret etter 

en siste gjennomgang. Med nye medlemmer er det nå 112 medlemmer, hvorav 35 ikke 

har betalt (ref. over) og derfor kan det endelige tallet kanskje bli noe lavere. 

 

 Regattaer. 

Regattadeltagelsen har variert og styret har jobbet for å forsøke å opprettholde nivået 

på linje med tidligere års nivå og har vel til en viss grad klart det. 

 

IF- serien har hatt litt redusert oppslutning med 18 båter mot 22 i fjor. 

Deltakelsen på onsdager har vært varierende med fra 7 til 12 båter på startlinjen, mens 

snittet har ligget på rundt 10.  Fjorårets forslag om at den som var så heldig og kom på 

fjerdeplass måtte skrive om seilasen på hjemmesidene, har ikke slått helt til i år.  Men 

mange morsomme artikler er produsert som har gjort sidene morsomme å gå inn på å 

lese.  Årets vinner ble Trond Aasland og Kåre Kurås i NOR 153. 

En stor takk til Erik Lia og hans mannskap for flotte seilaser. 

 

Årets Færderseilas med ny målgang i Tønsberg medførte en del usikkerhet i forhold til 

deltagelse, men 15 båter er vi rimelig fornøyd med. I fjor var vi 24 så det blir 

spennende å se den videre utviklingen!  Seilasen ble frisk spesielt siste del inn til 



Tønsberg. Som så mange ganger før skjedde det mye i Drøbaksundet. Medstrøm ved 

Gullholmen ga stor betydning for veivalget og å gå på utsiden ga litt ekstra fart!   

IF-ene lå fint samlet på egen brygge i Tønsberg og IF-banneret og jubileumsflagget i 

forstaget lagde en fin profilering av klubben og båten. I tillegg hadde klubben satt opp 

beskrivelser av båten i anledning 50-års jubileet. Banketten i Foynhaven samlet IF-

seilerne i et nytt opplegg, men det fungerte bra – tross litt høy musikk - og alle som 

hadde fortjent det ble behørig premiert.  

Årets vinner ble Jan Kolbjørnsen i NOR 220 med Hilde Thoresen i NOR 211 på en fin 

annen plass – og beste kvinnelige skipper! 

 

I Kongens Serieseilaser var IF klassen igjen godt representert med 15 båter på 

startlinjen.  Årets seilaser var nok en gang preget av skiftende vinder og utfordrende 

forhold med avkortede seilaser. 

Årets vinner ble Trond Aasland i NOR 153. 

 

NM var i år lagt til Oslo seilforening og med 24 båter på startlinjen ble det skarp 

konkurranse.  Som vanlig stilte våre trofaste venner fra Sverige opp og i tillegg hadde 

vi deltagere fra Vestlandet og Nøtterøy, så tilgangen på nye medlemmer var veldig 

bra! Med svak vind og skiftende forhold ble det betydelige utfordringer for både 

arrangør og deltakere.  På tross av dette ble det gjennomført 6 tellende seilaser og en 

verdig vinner både overall og NM –mester ble kåret. 

Lørdagens fest med en flott grillmeny på Lille Herbern restaurant var både NM og 

jubileumsfest med 52 glade IF-seilere og 12 fra Oslo seilforening som deltok.  

Årets overall vinner og norgesmester ble Kristen Thorp og Robert Bay i NOR 128. 

 

Rankingen har gått noe ned med 26 startende mot 30 i 2016.  

 

Mesternes Mester som gikk av stabelen 13. - 14. oktober fikk i år ikke deltakelse fra 

IF-klassen. Hverken NM eller 2-plassvinner hadde anledning til å stille.   

 

IF aktiviteter ” Norge rundt” 

Det er ikke vært kontakt med IF-miljøene utover Oslofjord regionen.   

 

 

Vinner av årets regattaer på Østlandet er: 

 

• Åpent NM  24 deltakere Robert Bay  Bærum seilforening 

• Norgesmester 23 deltakere Robert Bay  Bærum seilforening 

• Færdern  15 deltakere Jan Kolbjørnsrud Bærum seilforening 

• Beste kvinnelige skipper  Hilde Thoresen Frognerkilen seilf. 

• IF-serien   18 deltakere Trond Aasland Bærum seilforening 

• H.M Kongens Serieseilaser 

                              15 deltakere Trond Aasland Bærum seilforening 

• Rankingen  26 deltakere Robert Bay Frognerkilen seilf..  

  

Komplette resultatlister finnes på www.ifklubben.no og de enkelte seilforeningers 

hjemmesider.  

 

Møter. 

 

Generalforsamling 2016 ble avholdt onsdag 14. november  Kl. 19:00 med 

etterfølgende pizzaservering.  

 

• Det har blitt avholdt to medlemsmøter i klassens regi i vinterhalvåret. I Bærum 

seilforeningslokaler på Sarbuvollen 15. februar presenterte KNS opplegget for 

http://www.ifklubben.no/


årets nye Færderseilas med målgang i Horten. IF klubben fikk et bra opplegg 

med egen brygge! Deretter ble det diskusjon om innredning. På Horgans 3. 

april ble de nye seilingsbestemmelsene gjennomgått og diskutert mellom 

medlemmene kombinert med et hyggelig måltid. 

• Regelkurset som IF-klassen er invitert til å delta på hos Bærum ble avholdt 

som vanlig men nå med Truls Baklid som presenterte de nye reglene. 

 

• Det ble avholdt IFRA-møte i Gøteborg i år. 

 

o Det jobbes med hvordan sikre tilgang på reservedeler til IF’en. 

o I 2017 var det 50 års jubileum og med et jubileumsnummer av Medvind 

 

Andre aktiviteter 

• Vi oppfordrer medlemmene til å bruke kjøp/salg torget på hjemmesidene mer 

aktivt.  

• I forbindelse med jubileet ble det kjøpt inn profilklær for båten og klubben i variert 

utvalg og mange benyttet anledningen til å kjøpe! 

• Det selges jevnlig teleskop spristaker som importeres av klubben. Dersom det ikke 

tas forhåndsregler ved mye vind er de utsatt for brekkasje. Det er igjen kjøpt inn en 

ny batch for 2017, men to har allerede blitt solgt. Klubben har også kjøpt inn 

rep.sett med splinter til bommene da disse ofte kan sprette ut. 

• I forbindelse med Færder-seilasen arrangerte klasseklubben felles middag i 

Foynhaven i Tønsberg. Det var god stemning og bra deltakelse.  

Årets premieutdeling hvor vinneren selv måtte fortelle årsaken til at man 

kvalifiserte til premie var som vanlig en stor suksess.. 

• I forbindelse med siste onsdagsregatta på våren ble det 28. juni gjennomført kun 

en seilas før det ble sosialt arrangement på Ytre Vassholmen med grilling. Et 

hyggelig og vellykket arrangement i pent sommervær. 

• NM 2018: NSF har skjøvet frem fristen for søknad om NM til juni. Bærum 

seilforening vil arrangere NM 2018 og har sendt søknad til NSF som venter svar 

på. For NM 2019 har vi kontaktet Asker seilforening og de er positive. 

 

2. Regnskap 

Klubbens likviditet er fortsatt god men året ga et underskudd da klubben sponset 

drikke under NM/jubileumsfesten, har kjøpt effekter til jubileet og har 1 annonse 

mindre. Se for øvrig status beretning vedlagt. 

 

3. Fastsettelse av årskontingent og innmeldingsavgift. 

Styret foreslår at kontingenten for 2018 og innmeldingsavgiften økes til  

henholdsvis kr. 300,- og 150,- da den har vært uendret i mange år. 

 

4. Forslag til generalforsamlingen  

Må være styret i hende styret inne 1.11.2017 på e-post formann@ifklubben.no . 

(fristen er utsatt til 5.11.) 

 

5. Valg. 

Valgkomiteens forslag til tillitsmenn ettersendes separat. 

 

 

 Styret 31.10.2017 

mailto:formann@ifklubben.no

