
ÅRSBERETNING NORSK IF-BÅTKLUBB 2021 

 

Styret i Norsk IF-Båt Klubb har i 2021 bestått av: 

 

Leder:                 John Erik Lyche                             NOR-75 

Nestleder: Morten Mero                                NOR-77 

Sekretær: Kristen Erik Thorp  (NOR-128) 

Kasserer: Jan Kolbørnsen   NOR-220 

Styremedlem: Bjørn Rud   NOR-30   

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 

Valgkomité: Robert Bay   NOR-128 

  Trond Aasland   NOR-153 

  Svein Heglund   NOR-63 

 

Styret har fungert bra, og det er avholdt hele 7 styremøter siden forrige forsinkede generalforsamling 

den 25.01.21., alle på Teams grunnet situasjonen med korona, samt den tidsbesparelse det ga i 

sesongen. 

Klubbens økonomi er svært god. Vi, som de aller fleste klasseklubber sliter med å opprettholde 

medlemstallet.  Det rapporteres om stort frafall rundt om i landet i alle klasseklubber grunnet 

redusert aktivitet de siste årene.  Den økonomiske siden er styrket gjennom salg av IF-NOR 115 som 

for noen år siden ble donert til klubben fra vårt tidligere medlem Karin Romen som dessverre har 

gått bort.  Båten ble lånt bort til Bærum Seilforening for å rekruttere kjølbåt seilere, men var ikke 

lenger aktuell for dem.  Styret fant det riktig å avhende båten med tanke på kostnader og det det 

fører med seg å ha en båt.  Vi har som tidligere år faste, gode støttespillere i våre sponsorer som 

betaler for sine annonser i vår årbok samt lenke på våre hjemmesider.  Se imidlertid notat lenger 

ned, samt regnskap som vil bli ettersendt. 

Medlemsmøter har dessverre ikke blitt avholdt inneværende sesong grunnet korona.  Vi ser frem til 

et år med mer sosial adferd og møter med rikholdig innhold for oss IF seilere som er medlem her. Jeg 

skrev i våres at vi så frem til årets seilsesong, men at vi så tunge, mørke skyer i horisonten grunnet 

den pågående og restriktive korona situasjonen.  Men heldigvis i løpet av forsommeren lettet disse 

og organisert regattaseiling var på stell igjen. 



Regattasesongen ble reddet, dog med noen begrensninger før sommerferien.  Det ble arrangert 

Færder-seilas i regi av KNS, men med begrenset deltagelse og uten det det sosiale samværet vi 

normalt har med egen samling av alle IF Seilerne rundt bordet til felles middag og deretter festlighet 

og konserter i Tønsberg.  Det var stort frafall i deltagelse også i vår klasse i år.  Man fikk ingen 

anledning til å markedsføre seilasen i stor grad da restriksjonene ble opphevet like før 

arrangementet.  7 IF’er var påmeldt, men bare 3 fullførte i det forrykkende været denne helgen.  

Dessverre ble det en del materielle skader på båter.   

Grattis til Robert Bay og Kristen Thorp i NOR 128 med seieren i det tøffe været, med utseilt tid på 13 

timer og 18 minutter.  NOR 44 og NOR 222 fullførte også løpet, men hadde en del å baske med og 

kom nesten 2 timer etter i mål.  Uttalelser fra deltagerne i ettertid tilsier at dette både vind og 

værmessig var noe av det tøffeste de hadde vært med på.  Mørbanket, slitne og sultne var de når de 

passerte målstreken. 

Men etter denne vind og værmessig tøffe helgen la vinden seg og sommeren åpnet seg med varme 

og glede for lyst og turseilerne i Sør-Norge.  Det ble tidenes varmeste og flotteste sommer.  Til og 

med utepilsen kom tilbake etter at vi over så alt for lang tid har vært preget av strenge restriksjoner. 

Norsk IF-Båtklubb er 50 år i år, og det skulle markeres på behørig vis.  Vi valgte å legge feiringen av 

dette til NM som i år ble arrangert av Oslo Seilforening på Lille Herbern med de flotte ressursene de 

stiller med både for regatta, teknisk og omgivelser ellers.  Helgen 21-22 august gikk det av stabelen.  I 

jubileums NM så det lenge ut til at vi skulle få en riktig god deltagelse.  Kravet for NM tittel er nå 15 

båter, nytt av året.  Tidligere var kravet 20, og vi trodde lenge at det tallet skulle vi tangere.  Men i 

siste liten ble det dessverre noe frafall grunnet sykdom. Totalt antall deltagere ble til slutt 16 båter 

inklusive våre faste Svenske venner og «nesten Norske Statsborgere» Anders Ewert og Per Osvalds i 

SWE 222.  Anders og Per burde jo egentlig ha hederspris for sin deltagelse i NM gjennom sikkert 35 år 

eller om det er mer?  Utrolig hyggelig og stor stas er det når de kommer i hvert fall.  

Jubileumsmiddag ble det på Lille Herbern Restaurant med 3 retters middag, god stemning med en 

liten skål i ny og ne, og mye seilprat med hyggelige seilervenner.    Regattamessig ble det 

gjennomført 4 seilaser.  Alle på lørdagen, da vinden uteble på søndag.  Da ble det de reelle 

resultatene som skulle gjelde uten noen strykninger. 

 Gull:    NOR 128, Robert Bay og Kristen Thorp. 

 Sølv:   NOR 153, Trond Aasland, Kåre Kurås og Fredrik Aasland. 

 Bronse:   NOR 206, Marius Mowe og Eivind Nygaard. 

Vi retter en stor takk til Oslo Seilforening for et særdeles godt gjennomført mesterskap tross 

værgudenes lille velvillighet på søndagen.  En takk rettes også til Restauranten på Lille Herbern for sin 

innsats under vår jubileumsmiddag. 

H.M. Kongens Serieseilaser som er et av høydepunktene i sesongen ble gjennomført på normalt og 

vanlig vis i regi av KNS 24-26 august.  Det var 11 IF’er til start i den 3 dager lange serieseilasen. Den 

ene dagens seilas ble dessverre avlyst.  Dette er et litt mer normalt antall startende båter, så nå var vi 

på gli mot normale tider.  Grattis til Terje Johannesen og Per Jul Hansen i NOR 135, som gikk av med 

seieren. 

If Serien i regi av Bærum Seilforening gikk av stabelen som normalt, men med noe lavere deltager 

antall enn normalt.   Vinner her ble NOR-128, Robert Bay og Kristen Thorp.  Vi benytter anledningen 

til å takke Erik Lia og hans mannskap for gjennomføringen av seilasene for oss.  Flott levert som alltid. 



Onsdags-seilasene i Hurum Seilforening er også verd å nevne.  Der er det 2 svært aktive IF’er med.  

Her seiles det ikke entype, men alle kjølbåter i en og samme klasse.  Vi kan imidlertid gratulere 

Margrete Helle i NOR 200 med seieren overall.  Her står IF’en sterkt. 

Årets Ranking ble vunnet av Robert Bay 

I landet ellers, er det ikke rapportert noen organisert aktivitet rettet mot IF miljøet. Dog ser vi fra 

Facebook at IF-båter deltar i regattaer landet rundt. Vi sender en oppfordring til IF-seilere i andre 

deler av landet til å sende oss oppdateringer i sesongen.  

Når det gjelder fullstendige resultater henviser jeg til klubbens hjemmesider. 

I skrivende stund ligger det også tunge mørke skyer rundt meg, men de er av en helt annen karakter.  

Dette er høstens inntog etter en sensasjonell og flott sommer.  Vi får ønske hvert regndrypp 

velkommen for fylle våre vannmagasiner for å sikre energi mot den kalde vinteren 

I tiden som kommer nå utover høsten er det bare å planlegge vinterens aktiviteter på alle plan.  Det 

er på høy tid å kunne samles til noen medlemsmøter med et passende faglig innhold som kan fenge 

oss IF seilere.  På våre Facebook sider kan du gjerne komme med konstruktive forslag. 

Neste års regattasesong er også i støpeskjeen på denne årstid.  Alle detaljer her er i skrivende stund 

for tidlig å røpe, men NM vil gå av stabelen 3.-4. September i regi av KNS.  Det blir en samkjøring med 

knarrklassen som da arrangerer sin høstregatta.  Påmelding er allerede lagt ut, og det oppfordres til 

allerede nå å melde seg på.  Lenke for påmelding:  

 Norgesmesterskap IF og Høstregatta Knarr manage2sail 

Norsk IF-Båtklubb driftes for å opprettholde klassen på aktivt og attraktivt nivå for alle aktive seilere.  

Vi jobber på tvers av landegrensene og har et bredt samarbeide med de nordiske landene når det 

gjelder klasseregler og andre saker. 

Som nevnt ser vi at de fleste klasseklubber i Norge sliter med medlemstall og aktiviteter.  Til 

sammenligning så er vi i IF-Klassen svært godt stilt.  Vi har en sterkt voksende Facebook gruppe.  Men 

for å holde klubben, klassen og aktivitetene på et godt nivå, så trenger vi også betalende 

medlemmer.  Betalende medlemmer får det lille ekstra.  Medlemsmøter med foredrag og servering, 

Medvind samt vår årlig utgitte årbok.  Enkelte ganger også gode tilbud fra våre fantastiske sponsorer.   

For å bli medlem går du inn på www.ifklubben.no og klikker på klubbinfo på fanene oppe til høyre.  Vi 

setter stor pris på at du er medlem så vi kan drive vårt aktivitetsnivå videre. 

Vi ønsker som alltid innspill på hvordan vi kan bringe klubben videre med et godt og riktig 

aktivitetsnivå, og hvordan vi kan får flere fullverdige betalende medlemmer. 

«Workshop for akkurat dette avholdes på årsmøtet.» 

Tiden er inne for å takke for en fin sesong og ønske dere en flott vinter med planlegging av neste års 

vårpuss og stell av din «kjære vakre dame: IF’en».  Det er ikke lenge igjen til neste sesong. 

 

John Erik Lyche 

NOR 75 

Leder Norsk IF-Båt klubb. 

https://www.manage2sail.com/no/event/3ec70a7d-47af-4c14-bbe7-d4a59928e2c7#!/
http://www.ifklubben.no/


 


