
 

 

 

ÅRSBERETNING 2019 

 

 

1. Styret i Norsk IF-Båt Klubb har i 2019 bestått av: 

 

Formann  : Morten Mero   NOR-77 

Viseformann  : John Erik Lyche  NOR-75 

Sekretær  : Kristen Thorp   

Kasserer  : Steinar Mollan  NOR-222 

Styremedlem  : Jan Kolbjørnsen  NOR-210   

Suppleant  : Nils Jarem   NOR-107 

Suppleant  : Henrik Møinichen  NOR- 136 

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 7 styremøter i perioden. Styret har samarbeidet godt. Rutinen i 

styret har medført lite ekstraordinære aktiviteter.  

 

Medlemsantall 

Klubben har fått 5 nye medlemmer i 2019 (9 i 2018 og 18 i 2017) og 4 har meldt seg 

ut. Medlemsregisteret er oppdatert med årstall for betaling slik at alle som ikke betaler 

for 2019 vil bli slettet i registeret etter en siste gjennomgang med purring. Med nye 

medlemmer er det nå 108 medlemmer. Da vi har benyttet Vipps for innbetaling har vi 

ikke helt oversikten over antall betalte da det er litt tidkrevende å finne ut hvem som 

har betalt. 

Vi har registrert 257 medlemmer i Facebook gruppen mot 211 i fjor så det er betydelig 

SOME aktivitet i klubben! 

 

 Regattaer. 

Regattadeltagelsen har variert og styret har som vanlig jobbet for å forsøke å 

opprettholde nivået på linje med tidligere år og har vel til en viss grad klart det. Det 

har tross alt vært bra aktivitet i klubben selv om formannen alltid ønsker å få med 

flere! 

 

IF- serien beholdt oppslutningen fra 2018 med 15 påmeldte og 14 deltagende båter 

mot 15 påmeldte og 10 startende i fjor. 

Deltakelsen på de enkelte onsdagene har vært varierende med fra 3 til 13 båter på 

startlinjen, mens snittet har ligget på rundt 8.  Forslaget om at den som var så heldig å 

komme på fjerdeplass måtte skrive om seilasen ga noen gode kommentarer. Mange 



morsomme artikler og innlegg med bilder er produsert noe som har gjort Facebook-

gruppen morsom å gå inn på å lese. Årets vinner av serien ble Pål Berg, Per Juul 

Hansen og Terje Johannessen i NOR 135. 

 

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

 

Årets Færderseilas med målgang i Tønsberg for tredje gang gikk noe bedre enn 

fjoråret. Opplegget er fremdeles litt ferskt, men 17 båter er vi rimelig fornøyd med. I 

fjor var vi også 17 så det er relativt stabil deltagelse!  Som ofte var det varierende 

vind, fra vindstille til god bør ut fjorden. Vindretningen ga stort sett slør hele veien.   

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

jubileumsflagget i forstaget lagde en fin profilering av klubben og båten denne gangen 

uten vegg mot omgivelsene. Årets bankett ble igjen arrangert på Mekong -  en 

vietnamesisk restaurant, hvor maten var god og stemningen som vanlig på topp. Som 

vanlig vanket det premier for alle som hadde fortjent det. 

Årets vinner ble Robert Bay og Kristen Erik Thorp i NOR 128 nesten 3 og halv time  

før nestemann! 

 

I Kongens Serieseilaser var IF klassen igjen godt representert med 16 båter på 

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

forhold med avkortede seilaser. 

Årets vinner ble Terje Johannessen og Per Juul Hansen i NOR 133. 

 

NM gikk i regi av Nesodden seilforening.  Vi klarte NM kravet med 20 båter påmeldt 

og minst 20 båter i 4 starter. Lørdagen ga skikkelig utfordrende forhold med sterk vind 

og dessverre noen medfølgende skader. I år igjen stilte våre trofaste venner fra Sverige 

opp og stakk av med overall seieren denne gangen. Med gode vindforhold ble det 

avviklet og gjennomført 9 tellende seilaser og beste nordmann og Norgesmester ble 

også kåret. Årets overall vinner ble Anders Ewert og Per Osvald i SWE 222 og 

Norgesmester ble Terje Johannessen og Per Juul Hansen i NOR 135. 

Lørdagens NM fest på Steilene med glade IF-seilere ble en trivelig kveld!  

 

Rankingen ble i år bra med 28 startende mot 17 i 2018 (26 i 2017). Resultatet er ikke 

helt klart, men sammenlagt vinner av årets ranking blir Robert Bay i NOR 128. 

 

Mesternes Mester fikk i år ikke deltakelse fra IF-klassen.  

 

Vinner av årets regattaer på Østlandet er: 

 

• Åpent NM  20 deltakere Anders Ewert GKSS 

• Norgesmester 20 deltakere Terje Johannessen KNS 

• Færderseilasen 17 deltakere Robert Bay Frognerkilen seilf. 

Beste kvinnelige skipper Margrete Helle Hurum seilforening 

• IF-serien  15 deltakere Pål Berg KNS 

• H.M.K. Serieseilaser 16 deltakere Terje Johannessen KNS 

• Rankingen 26 deltakere Robert Bay Frognerkilen seilf.. 

  

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

hjemmesider.  

 

IF aktiviteter ” Norge rundt” 

Utover den store aktiviteten på Facebook som dekker hele landet,  har det er ikke vært 

formell aktivitet med IF-miljøene utover Oslofjord regionen.   

 

Møter. 

 

http://www.ifklubben.no/


Generalforsamling 2018 ble avholdt onsdag 14. november Kl. 19:00 med etterfølgende 

pizzaservering.  

 

• Det har blitt avholdt ett medlemsmøte i klassens regi i vinterhalvåret. I februar 

holdt vi veldig hyggelig medlemsmøte på Peppes pizza med regelkurs og quiz. 

Aprilmøtet måtte dessverre avlyses på grunn av syk foredragsholder.  

• 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. 

• Vi fortsatte ordningen fra i fjor med å arrangere en serieseilas fra Ytre 

Vassholmene med bedre oppmøte enn i fjor. Mye nyttig å lære med sosial 

samling og felles lunsj på øya. 

 

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

 

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

o Diskusjon om produksjonen av nye IF og hvordan den skulle møte 

kravene til IFRA – klassereglene, som tilsynelatende har gått veldig 

bra. 

 

Andre aktiviteter 

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

fremdeles noen artikler til salgs! 

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

tas forhåndsregler ved mye vind er de utsatt for brekkasje. Det er fem nyinnkjøpte 

bommer på lager. Klubben har også flere rep.sett med splinter til bommene på 

lager da disse kan ha en tendens til å sprette ut. 

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

Mekong restaurant i Tønsberg. 

• NM 2020: Styret har kontaktet Hurum seilforening som har søkt NSF og fått 

innvilget NM. For 2021 jobber vi med Asker seilforening, med mulig samarbeid 

med andre foreninger for å dekke mannskapsbehovet. 

 

2. Regnskap 

Klubbens likviditet er fortsatt god, men årets regnskap er ikke helt klart til å følge 

denne utsendingen, men vil bli ettersendt så snart det er klart og også lagt frem på 

årsmøtet. 

 

3. Fastsettelse av årskontingent og innmeldingsavgift. 

Styret foreslår at kontingenten for 2019 og innmeldingsavgiften forblir på  

henholdsvis kr. 300,- og 150,- som den ble endret til i 2017. 

 

4. Forslag til generalforsamlingen  

Må være styret i hende styret innen 4.11.2019 på e-post formann@ifklubben.no . 

 

5. Valg. 

Valgkomiteens forslag til tillitsmenn ettersendes separat. 

 

 Styret 30.10.2019 
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