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Styrets årsberetning for 2020 
 

Hovedstyret har i 2020 hatt følgende sammensetning: 

 Leder Nina Birkeland 
 Nestleder Anders Rekaa 

 Styremedlem - kontaktperson eksterne  
samarbeidspartnere  

Christian Birkeland 

 Styremedlem - jolleaktivitet m / arbeidsgruppe  Fia Sommernes 
 Styremedlem -Kjølbåt aktivitet m/ arbeidsgruppe  Odd Jarle Skjelhaugen 
 Styremedlem - anlegg m / arbeidsgruppe  Torgeir Moringen  
 Styremedlem - materiell m / arbeidsgruppe  Bjørn Ravnestad 
 Barne- og ungdomsrepresentant 

Vara materiell 
Vara kjølbåt 
Vara jollegruppen 
Vara anlegg 

Hanne Birkeland 
Erik R. Wiik-Lehmann 
Lene Ravnevand 
Anne O. Hetle 
Rolv Møll Nilsen 

 

Kirsti Pettersen har vararepresentant i styret til Norges Seilforbund i 2020. Christian Birkeland og Vivi 

Sæverås har vært styremedlemmer i Oslo og Akershus Seilkrets. 

Året 2020 ble «annerledesåret» også for Soon Seilforening på grunn av korona-pandemien, og 

pandemien har også sterkt preget driften av foreningene. Likevel ble 2020 et aktivt år, der vi har 

brukt anledningen til store løft på hus og anlegg. 

Styret har avholdt 11 styremøter.  På grunn av pandemien, har kun 2 av disse har vært fysiske møter 

– resten har blitt arrangert digitalt. I tillegg har vi hatt en mengde arbeidsmøter med deler av styret 

og andre aktive i foreningen for å planlegge ulike aktiviteter og vedlikehold.  

Representanter for styret har også hatt flere møter med eksterne, som: lokalpolitikere, Son havn, 

Son / Vestby Næringsforum og ledermøte i Oslo og Akershus seilkrets.  

Seilforeningen har siden høsten 2010 vært godkjent som en barne- og ungdomsvennlig forening.  

Ung-representant i 2020 har vært Hanne Birkeland.  

Medlemsoversikt:  

År 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Medlemmer totalt 431 431 400 397 389 346 347 344 368 

Familiemedlemmer 349 352 323 325 318 284 281 277 298 

Seniormedlemmer 42 41 43 40 40 39 36 41 37 

Juniormedlemmer 8 8 13 13 14 12 14 13 23 

Støttemedlemmer 30 28 19 16 15 9 9 10 9 

Æresmedlemmer 2 2 2 2 2 2 3 3 3 
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Kommentar: 

Vi hadde en liten økning i medlemstall i 2020. 

I 2020 omdefinerte vi kontormedarbeiderstillingen til å fokusere mer på seilsport og foreningens 

primæraktiviteter. Bakgrunnen for endringen er at aktivitetsnivået i foreningen er på vei oppover, og 

vi har mange aktiviteter rundt seilsport. Samtidig har vi et begrenset antall frivillige til å organisere alt 

som skal skje. Styret ønsket derfor å avlaste de frivillige i styret og komiteer med deler av det 

administrative arbeidet rundt alle aktivitetene. I forbindelse med denne endringen ble Trine Wiik-

Lehmann tilsatt som ny kontormedarbeider fra 01. august 2020. På grunn av pandemien, har vi i 

tillegg måtte stille strenger krav til smittevern i lokalene. Vi har derfor engasjert Den Lille Hjelperen  

til renhold, og det er nå obligatorisk med utvask fra dette firmaet etter leie av lokalene. 

 

SSFs vedtekter er lagt ut på nettsiden. 

På tross av pandemien, har dugnadsviljen i foreningen vært høy – og mange har stilt opp for 

foreningen det siste året. Styret ønsker å takke alle som har bidratt gjennom året. Det er spesielt to 

initiativ vi vil trekke frem her: Oppussingen av Neptun og etableringen av LadiesSailing. 

Oppussing av Neptun 
12. mars stengte Norge ned på grunn av korona-pandemien. Dermed ble det klart at så å si all utleie 

av Neptun opphørte på ubestemt tid. I budsjettet for 2020 var det allerede satt av midler for å pusse 

opp kjøkkenet, og dette arbeidet ble igangsatt på våren. Nytt kjøkken sto klart til de første 

selskapene skulle leie lokalene våre i august. Dessverre varte ikke situasjonen lenge, og i løpet av 

høsten ble det klart at vi nok en gang måtte stenge for utleie på grunn av pandemien. Med et 

moderne kjøkken, ble kontrasten til resten av Neptun stor. Det var veldig tydelig at også 

hovedlokalet trengte oppussing. Dermed satt vi i gang oppussing av resten av Neptun i desember. 

Arbeidet ble ferdig i februar 2021. Med nytt storkjøkken og nyoppussete lokaler, har vi kanskje de 

fineste selskapslokalene i Son – og vi regner med at både prisen vi kan ta for utleie og antall utleide 

dager vil øke i forhold til 2019 når pandemien etter hvert er over. Se nettside for bilder. 

 

LadiesSailing 
Det andre store initiativet i 2020 var LadiesSailing med Lene Ravnevand som primus motor. Gruppen 

startet i mai og målet er å få flere kvinner til å seile og være trygg som skipper og mannskap. I løpet 

av året har gruppen fått med stadig flere, og nå er det hele 51 damer som har blitt med. De seiler i 

alle båttypene vi har fra RS Feva til Soonar, J/70 og storbåt. 

 

Arrangementer og gjestehavn under pandemien 
På grunn av pandemien måtte vi avlyse eller endre på de fleste arrangementene vi hadde planlagt. 

Frostbite i mars, OAS lagcup for joller i juni og NM i 11MOD i september ble alle avlyst. 

Hollænderseilasen ble arrangert som shorthand / familieregatta uten landarrangement i Son. Etter 

hvert ble pandemirestriksjonene lettet slik at treningssamlinger og regatta for enmannsjoller ble 

tillatt. Dette gjorde det mulig å avholde en forsinket Frostbite i november. 

Vi hadde også planlagt en felles seiltur til Oscarborg for alle medlemmer med båt i dagene før 17. 

mai. Den måtte avlyses da vi ville blitt alt for mange båter i forhold til smittevernreglene som gjaldt 

da. Likevel dro en liten gjeng til borgen, men ikke flere enn at vi fikk plass uten å ligge utenpå 
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hverandre – og med alt sosialt på land innenfor avstandsreglene. Så kan vi opplyse om at den kvelden 

vi var på Borgen ikke var særlig varm.  

Det var ikke bare våre arrangementer som ble koronaavlyst i Son. 17. maifeiringen måtte skje uten 

barnetog eller folkesamling i sentrum. Seilforeningen tok derfor initiativ til et alternativt 17. maitog 

til sjøs, det vil si en båtkortesje. Mer enn 50 festpyntete båter møtte opp utenfor Son Spa med 17.  

mai kledd mannskap og kjørte i sakte fart inn til Dampskipskaia og samme vei tilbake. Dette ble et 

kjærkomment innslag og kanskje starten på en ny tradisjon? 

Foto: Ronny Nermo, Vestby Nytt Foto: Chris Coelho 

 



 5 

Etter at vi overtok driften av GB 1 i 2017, har Brygga på mange måter vært sentrum for det sosiale i 

foreningen – og bidratt sterkt til å binde sammen storbåtmiljøet og jolle. I et år der det kun var 

norgesferie som gjaldt, og svært mange brukte båtene sine mer enn før, ble det mange hyggelige 

helger og kvelder på bryggen. Vi har heller aldri hatt så mange besøkende gjester som i 2020. 

 

 

Rollen som vertskap i en populær gjestehavn krever også sitt. Vi opplevde ordensforstyrrelser som 

krevde politiassistanse og et par båter ble bortvist fra anlegget i løpet av sesongen. Vi opplevde også 

akutt sykdom, der skipperen i en av våre gjestebåter ble kjørt bort i ambulanse og kona måtte være 

igjen i båten på grunn av koronarestreksjonene. Da stilte to av foreningens medlemmer opp og hjalp 

henne med å få båten trygt tilbake i hjemmehavnen dagen etter. 

Samarbeid med eksterne 
I hele 2020 har vi forsøkt å få til en permanent avtale om leie av Son havn til Hollænderseilasen. 

Dette har gått sent, og pandemien har nok noe av skylden for det. For å gjøre arrangementet best 

mulig for seilerne, ønsker vi en ordning der nødvendige plasser reserveres i havnen og at havneleien 

er inkludert i startkontingenten slik som er vanlig for alle tilsvarende arrangementer. Vi har hatt flere 

møter med både politikere og kommuneadministrasjonen for å få til en ordning som sikrer at 

Hollænderseilasen fortsatt vil ha Son som base – slik de fleste seilerne, næringslivet og innbyggerne i 

Son ønsker.  

Vi har også jobbet med å få til et godt samarbeid mellom Hav- og krysserklubben, KNS og SSF om 

Hollænderseilasen fremover, inkludert en ny samarbeidsavtale. Avtalen er ikke på plass enda, men 

samarbeidet i 2020 har vært bedre enn på mange år og vi regner med å fortsette i samme positive 
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spor også i 2021. Siden det ikke ble et landarrangement i 2020, ble vårt bidrag først og fremst 

praktisk hjelp i forbindelse med starten fra Filtvet. 

Kurs og opplæring 
I vinter fullførte vi fritidsskipperopplæringen D5L for flere av våre medlemmer i Neptun. Dette ble 

fulgt opp med astrokurs i høst – og vi har nå et godt knipe skippere i foreningen som er kvalifisert til å 

navigere med klokke, sekstant og kompass over verdenshavene. Vi antar det blir heftig måling av 

solhøyder kommende sommer. Nytt fritidsskipperkurs i regi av foreningen startet i høst. Det er gøy at 

såpass mange medlemmer tar kompetansegivende kurs. 

I tillegg har Ola Hetle Ravestad og Hanne Birkeland tatt Trener I kurs. I tillegg har jollegruppen 

arrangert en mengde kurs: Lederkurs ungdom, livredningskurs utendørs for  gøy-på-vannet-trenere, 

livredningskurs / HLR innendørs (svømmehall) for foreldre/trenere. 

Klubben 
I forbindelse med ny eiers utbygging av «Klubben» etablerte styret i 2020 en arbeidsgruppe til å følge 

opp Soon Seilforenings rettigheter i «Klubben. Arbeidsgruppen bestod av Anders Rekaa, Christian 

Birkeland og Lene Ravnevand. Arbeidsgruppen gikk igjennom historikken, dokumentasjonen og den 

juridiske situasjonen rundt «Klubben». Det ble avdekket at Soon Seilforenings rettigheter i «Klubben» 

fortsatt stod uforandret fra tidligere. Ny eier av «Klubben» har signalisert at de ønsker å 

opprettholde videre drift av Brevikveien 7. Dette er angitt å innebære allmenn tilgjengelighet for folk 

i Son. Styret finner at det på det nåværende tidspunkt ikke vil være aktuelt å gå i dialog med eier om 

SSFs rettigheter. Styret følger fremover med på situasjonen, og vil agere dersom situasjonen endrer 

seg. 

Nye løft for foreningen 
I løpet av året har vi jobbet strukturert med å skaffe støtte fra ulike fond, legater og stiftelser som vil 

støtte vårt arbeid for seilsport og barn / unge. Slike bidrag har gjort det mulig å investere i 

varmepumper både på Jollerommet og på Neptun (Sparebank 1 Østfold). Også har vi fått helt nye 

benker på bryggen som er tilgjengelige for alle med støtte fra Vestby Kommune. Videre har vi fått 

masse nødvendig utstyr til foreningens joller og på tampen av året sikret vi oss en 70’ skjerm til 

Jollerommet, som skal brukes til trening / undervisning («Klubben i mitt hjerte» / Spleis fra 

Sparebank 1). Nå kan trenerne ta opp video av seilerne på vannet og gå igjennom situasjonene 

direkte på briefen etter trening.  

Fremover er det flere større oppgraderinger av anlegget som styret startet planlegging av i 2020. 

Garderobene i Jollerommet trenger oppussing. Her er det så langt vi erfarer ikke gjort større 

oppussingsarbeider siden bygget var nytt for ca. 30 år siden. Vi har jobbet med planlegging av både 

det tekniske og finansiering. Vi søker om spillemidler i tillegg til bidrag fra eksterne og mulig 

lånefinansiering. Dette fremmes som egen årsmøtesak. 

Bryggeanlegget har blitt svært viktig for foreningen, både sosialt og økonomisk. Reguleringsplanen 

åpner for at bryggen kan utvides med 30 meter, og vi har lenge ønsket å gjøre denne utvidelsen. 

Styret ønsker søke byggemelding og sette i gang dette arbeidet slik at en utvidelse kan stå ferdig i 

2022. Bryggeutvidelsen fremmes som egen årsmøtesak. 

Videre ønsker styret å utnytte arealene på tomten mot syd bedre enn i dag. Aktivitetsnivået i 

klubben gjør at vi trenger mer plass til joller, hengere og annet utstyr.  
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Årsberetning fra jollegruppen 2020 
Jolleleder: Fia Sommernes 

Året har jo som for alle andre ikke blitt som det pleier pga Covid 19. Når det brøt ut i mars var vi midt 

i planleggingen av årets store treningssamling, Frostbite. Den måtte vi avlyse. Imidlertid fikk 

arrangert Frostbite siste helgen i oktober i stedet. Vi avlyste også OAS lagcup. 

Vi er jo allikevel en heldig gruppe. Vi kan drive med vår sport utendørs. Så etter påske startet vi 

forsiktig opp seiltreningen. Først med optimister og etter hvert fikk vi også RS-Feva-seilerne ut på 

vannet.  

 

Kjølbåt-ungdom brukte våren på å gjøre i stand Papagena. 

 

Gøy på vannet (GPV) 
Beate Næss holdt livredningskurs for våre trenere (primært de som jobber på GPV). Veldig bra og 

givende kurs før Gøy på vannet starter. Så ble det sommer og ting begynte bli litt bedre for alle. Vi 

fikk klarsignal at vi fikk lov til å arrangere Gøy på vannet. Vår seilsommerskole. 

Det ble totalt 142 deltakere fordelt på 4 ukers sommerskole! 
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Veldig vellykket med flinke ungdommer som styrte seilskolen. Det er totalt 11 trenere per uke som er 

ansatt under Gøy på vannet. Mange av dem fra Soon seilforening, men vi har også hjelp fra Moss. 

 

Mange deltakere på Gøy på vannet gir resultat i flere barn som vil begynne å seile.  

Vi startet opp nybegynnergruppe optimist i høst og det var også flere ungdommer som startet å seile 

Feva. 

Her kommer litt tall på hvor mange vi var i høst:  

• Nybegynnergruppe optimist HT-20: 10 stk 
Trenere Hedda Berntsen/Ola H. Ravnestad 

• Optimistseilere A+B+C: 11 stk 
Trenere: Kim Krogsæter, Hanne Birkeland  

• RS-Feva: 10 stk 
Trener: Magne Klann 

• Kjølbåt -ungdom: 4 stk 
Trener: Knut Gudmund Carlsen 

• Laser: 2 stk 
Trener: Arne Berntsen / samarbeid med Drøbak, Moss og Son. Se egen årsmelding. 

Totalt: 37 stk aktive i jollegruppen!  
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Optimist og Fevagruppen har holdt seg veldig stabil i høst og er en flott gruppe med ivrige barn og 
ungdommer der noen vil seile litt regatta og noen seile tur. Noen ønsker å gjøre alt. 
 
Ungdom-kjølbåt har vært på overnattingstur utenfor Oslo. 
 
Vi har startet opp litt regattatrening på onsdager for dem som ønsker. Christian Birkeland er startet 
som sportslig ansvarlig og har sammen med trenere bidratt til at flere ønsker å seile regatta. 

 

Vi har to laserseilere som i starten av høsten seilte med Arne: Hanne og Ola. Nå har vi startet opp et 
felles samarbeid med Drøbak, Soon og Moss som gjør at det er flere laserseilere sammen på trening. 
Se egen årsmelding. 
 

Arne Berntsen har hatt sikkerhetskurs med foresatte to mandager i høst. Veldig populært. 
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Klubbmesterskap ble gjennomført 21/9  
10 nybegynnere var ute på vannet sammen med Hedda og alle fikk selvfølgelig medalje. 
 
Klubbmestere ble:  

• Optimist U12: Anna Sommernes 

• Optimist U15: Victor Solstad 

• Laser 4.7: Hanne Birkeland 

• RS Feva U12: Magnus Strøm 

• RS Feva U15: Eskild Lundberg 
Larsen og Jacob Berg 

 

 

 

 

 

 

Vi har reist sammen til to OAS-regattaer i høst. Vi var en gjeng som reiste til Askeroptimisten i 

august og en gjeng som reiste til Høstcupen i Bærum.  
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Vi var også en gjeng som dro til Drøbak høstcup. Veldig imponert over denne gjengen! I øs pøs 

regnvær stilte seilere og foreldre opp.  
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Litt forsinket pga koronaregler startet vi opp svømmetrening på Grevlingen uke 44.  

Det var en gjeng ivrige foreldre som også var med og tok livredingskurs i forkant. Vi bruker 

Grevlingen frem til mars til seilingen starter opp igjen. Koselig og givende måte å holde gruppen 

sammen også om vinteren. Vi har delt opp gruppen i to, og det er ca. 15 seilere som er med på 

svømmingen. Hanne, Ola og Kim er svømmetrenere og Fia er assistent/ansvarlig.  

 

Vi sendte fem ungdommer på 

«Lederkurs ungdom» på 

Norefjell 9. - 11. oktober. Det 

var et arrangement i regi av 

Viken idrettskrets. Hanne, 

Hedda, Kim, Tilde og Leah var på 

kurset.  

Meningen var at de skulle 

arrangere Pepperkakeseilasen 

etter kurset, men det ble avlyst 

pga. covid-19, dessverre.  

 

 

 

Felles dugnad 24/10. En flott gjeng fra brygge og jolle arbeidet veldig bra denne lørdagen i oktober. 

Fikk gjort veldig mye.  
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Som nevnt tidligere arrangerte vi en forsinket Frostbite 31. oktober - 1. november. Det ble arrangert i 

koronastyle i Halloweenhelgen. Totalt 49 seilere deltok. Optimist U10, U12 og U15, Laser og RS Feva.  

Trenere var Kim Krogsæter, Hedda Berntsen, Frode Jørstad, Sjur Sannerud, Uffe Tomasgaard og 

Caroline Heiberg.  
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NOBVESTER 
Vi søkte penger hos DNB Sparebankstiftelsen i høst og fikk 

penger til NOB seilvester til klubben. De er til for de seilere som 

representerer Soon Seilforening utenfor klubben. 

Seiler du mer enn to regattaer utenfor klubben/ år, får du lov å 

disponere en flott Nob-vest. 
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Resultater på forskjellige regattaer utenfor egen klubb 2020 
 

Vi har som jeg har nevnt hatt en del seilere som har vært med å seile utenfor egen klubb i år. Her 

kommer en liten presentasjon av noen seilere som har representert Soon Seilforening 2020. 

I optimistgruppen har vi fått med flere nye ut og det synes vi er veldig kjekt.  

Blant annet er det Gabriel H. Ravnestad, Johannes Eftedal, Sigrid Reiling Dellnes, Aslaug 

H.Ravnestad og Victor Solstad jeg nevner i denne sammenhengen. De er relativt nye på 

regattabanen alle sammen, men jeg er sikker på at vi får sett mye mer av dem i 2021 

De er flinke og glade seilere som synes det er helt topp å reise på regatta. Det er jo SÅ mye mer enn å 

seile selve regattaen! Samhold med andre fra samme klubb er utrolig viktig og gøy. Derfor ønsker vi 

enda flere til å bli med å representere klubben vår.  
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 Så vil jeg snakke litt om våre aktive Feva-

seilere som også har vært aktive i høst utenfor 

klubben. Fevagruppen har vært stor i år og vi 

håper trenden fortsetter. Det er 4 gutter som 

har vært mer aktive utenfor klubben i høst:  

Eskild Lundberg larsen, Jacob A. Berg, 

Jonathan N. Sørum og Ask Nodland. De var 

med i Bærum og de var med på Frostbite. Flott 

guttegjeng som vi håper blir med i 2021. 

Fevamiljøet er ved å vokse i Norge nå, så det er 

riktig tid for Feva!  

 

 

På Optimistsiden har vi også Anna Sommernes 

Hun ble 11 år 2020 og ble dermed ranket.  

Anna har i år startet NC i Tønsberg og Sandefjord. 

NM i Moss og lagseiling i Bundefjorden. Hun har 

startet OAS-cup i Asker og Bærum. Hun kom også 

på 2.plass i Østfold cup i Fredrikstad.  

Anna havnet på 9. plass i Norgescupen U12 2020 

(av totalt 55). 

Hun har trent i Moss to ganger/uke og i Son en 

gang/uke. Hun har deltatt på flere 

treningssamlinger i Fredrikstad, Moss og Frostbite i 

Son. Anna koser seg på vannet og lærer mer og 

mer. Synes det er hyggelig å bli kjent med andre 

seilere og får venner i mange klubber.  
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Hanne Birkeland – Optimist og Laser 

Dette var året Hanne egentlig skulle seile rundt i 

hele Europa og målet var EM i optimist og prøve 

seg på VM i RS Aero. Pga. korona ble dette ikke 

av. Hun var med i Trofeo Euromania optimist 

Torrevieja med 400 seilere i januar. En flott 

opplevelse og med bra resultat.  

Hun skulle vært med å seile på Gardasjøen i 

påsken og seilt verdens største optimistregatta 

der. Den ble jo også avlyst. Alle andre regattaer 

ble også avlyst frem mot sommeren. Da ble årets 

første NC arrangert i Tønsberg, der havnet hun 

på en 9. plass av 46 deltakere. Neste regatta var 

NM i Moss hvor det ble stang ut pga utstyr som 

røyk (måtte bryte) og en U-flagg disk.  Resultatet 

ble 15. plass av 31 deltakere, men på rankingen 

holdt det likevel til EM-plass, men – EM ble også 

avlyst...  

Etter dette gikk hun over i laser 4.7 og har hatt et veldig bra treningsopplegg gjennom hele høsten 

sammen med seilere fra Moss og Drøbak. 

Ola Ravnestad - Laser 

12-14 juni, Laser Treningshelg, 

Stavanger Seilforening 

Første treningssamling i Laser.  

27-28 juni, Norgescup 1, Laser 4.7, 

Radial og Standard, Stavanger 

Seilforening 

7-8 august, Norgesmesterskap Laser 4.7 

og Laser Radial (open), KNS 

Her var det lite vind, men fint vær. 
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12-13 september Norgescup 2, Laser, Sandefjord Seilforening 

Mye vind, og full fart.  

 

Etter de to Norgescupene i Stavanger og Sandefjord oppnådde Ola en 18 plass på nasjonal ranking 

for Laser 4.7 (53 ranket) . 

 
For NM i Laser 4.7, der det var 34 deltakere, endte det med en 24 plass på Ola. 
 

31 oktober - 1 november, Frostbite Treningshelg, Soon Seilforening 

 

Vi er aktive i jollegruppen. Til tross for Covid 19 har vi klart å holde oss aktive og vi har hatt et godt 

tilbud til våre seilere. Det er en herlig gjeng med seilere og foresatte i gruppen. Alle har forskjellige 

mål og ønsker med sin seiling, men jeg håper alle har det gøy og synes det er givende å seile hos oss. 

 

 

Vi håper på et bra 2021. Vi har mange planer og håp om det i hvert fall.  

 

Hilsen Jolleleder Fia 
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Laser 4.7 - Samarbeid mellom Moss-, Soon- og Drøbaksund 
Seilforening 

 

I år har vi i Soon hatt to aktive laserseilere: Hanne Birkeland og Ola Hetle Ravnestad. De har blitt med 

i en ny lasergruppe som består av seilere fra Moss-, Soon- og Drøbaksund Seilforeninger. 

Samarbeidet bidrar til å skape et bedre treningstilbud og et fint sosialt miljø i nærområdene våre for 

de som ønsker å seile enmannsbåt etter optimisten.  

Laser 4.7 gruppen startet aktivitetene på sensommeren 2020, etter NC4 Optimist i Sandefjord. Vi fikk 

noen uker med ettermiddagstreninger i Drøbak, deretter gjennomførte gruppen en treningssamling 

over fire dager i høstferien. Etter at hverdagene ble for korte, fortsatte gruppen med helgetreninger. 

Det ga fine økter på vannet både lørdager og søndager frem til desember. Vi fikk da prøvd rulleringen 

mellom Moss, Soon og Drøbak, noe som fungerte helt supert. 

Trenerne har i hovedsak bestått av Harald Klæboe (DSSF), Uffe Tomasgaard (DSSF) og Mathias 

Mollatt (MS). I tillegg har foreldregruppen til seilerne bidratt aktivt med å hjelpe til, så seilerne har 

fått så gode treningstilbud som mulig, mtp. transport av lasere, traller, følgebåter osv. Vi har også 

hatt gjesteseilere fra KNS, Bærum og RAN ved flere anledninger. Det har ført til at vi har hatt opptil 

10 båter på trening. Det er gøy og viser at vi har fått i gang et bra miljø for denne klassen.  

Treningene er planlagt med rullering mellom foreningene. Seilerne vil da få utbytte av forskjellige 

treningsforhold og trenere.  

Vi håper dette samarbeidet vil gjøre Laser til en voksende klasse i de tre foreningene, og skape flere 

seilvenner i et godt miljø i lang tid fremover. Med dette samarbeidet reduserer man også 

trenerbehovet i foreningene.  

Mål for 2021 er å fortsette den gode treningen og delta på lokale regattaer, Norgescup og NM. 

Seilerne skal også delta i Kieler Woche i juni. Det blir en flott tur sosialt, og med lærerik trening  

Vi gleder oss til 2021, med mye seilglede! Og kanskje får vi enda flere Laser-seilere med i gjengen! 
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Årsmelding fra anleggs gruppen 2020 
 

Anleggsgruppen har siden 2019 hatt ansvar for både Seilforeningens klubbhus, Neptun og bryggene 

GB1 og jolle / handicapbryggen. 

Anleggsgruppen har i 2020 hatt følgende medlemmer: Torgeir Moringen (styremedlem), Rolv Møll 

Nilsen, Even Larsen, Jan Fredrik Håvie, Roman Kogalin og Per Kristian Andersen. 

Årets drift Brygge 
Det har i 2020 ikke vært gjort større reparasjoner / investeringer i brygge. Etter en storm på 

senvinteren, måtte moringslinene strammes opp. Bølgebryteren har etter dette ligget meget stabilt. 

Drift av gjestehavn 
2020 har vært et meget bra år for gjestehavndriften med rekordstor omsetning på kr 243.412. I 

fellesferien har vi som i tidligere år hatt ungdommer ansatt som havneverter. I tillegg til dette har vi 

hatt meget god hjelp av båteiere med fast plass på bryggen, som virkelig har stått på for å inndrive 

havneavgifter og holde ro og orden på brygga. Større tilstedeværelse på brygga har ført til en økning 

av inntekter fra havneavgifter spesielt fra dagsbesøkende. Dette har nok også bidratt til mindre 

feilbetalinger enn tidligere år. 

Faste båtplasser 
Vi har i år som i fjor leid ut 17 bryggeplasser til foreningens medlemmer i tillegg til de plassene som 

foreningen disponerer til egne kjølbåter og ribber. 

Vinterleie 
Det har i år som i fjor vært et knippe med båter som har hatt vinterhavn på brygga, det er plass til 

flere som vil prøve båtlivet på vinteren. 

Klubbhuset  
Anleggsgruppa startet året med reparasjon av HC-toalettet, der vasken ikke lenger hang på veggen. 

Når covid19 satte en stopper for utleie i mars, ble det satt i gang oppussing av kjøkkenet i 

hovedetasjen. Kjøkkenet ble slått sammen med det gamle kontoret innenfor, og ble dermed dobbelt 

så stort som det gamle. Rommet fikk nytt gulv med sluk og veggene ble kledd med hvite 

våtromsplater. Det ble installert oppvaskvaskebenk i rustfritt stål i en egen sone. Ny kjøkken-

innredning og nye hvitevarer ble installert. Det meste av arbeidet ble gjort på dugnad, med unntak av 

gulv, montasje av kjøkkeninnredning samt noe rør og el arbeider. Vi har nå et nytt flott kjøkken i 

tidsmessig design, med masse benkeplass, og god kokekapasitet og egen oppvasksone.  

Med økonomisk støtte fra Sparebank 1 Østfold, ble det montert en varmepumpe i Jollerommet og to 

i selskapslokalet. Det vil også bli montert LED lyskastere ute når været tillater det. 

Etter oppussing av kjøkkenet begynte man virkelig å legge merke til hvor slitt selve selskapslokalet 

var. Når andre runde med covid19 stenging satte inn, benyttet vi på nytt anledningen til litt 

oppussing. Gulvet ble slipt ned og oljet, vegger og tak ble malt og ny belysning montert. Denne 

gangen ble det meste av arbeidet utført med profesjonell hjelp.  

Dugnader 
Under oppussingen av kjøkkenet ble det utført mange timer med dugnad fra mange i hele 

foreningen. Dette var større og mindre dugnader med 1 til 10 deltagere hver gang. Bøyeboden ble 

malt av jolleforeldre mens barna var ute og seilte.  
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Det ble avholdt en fellesdugnad på høsten, her ble blant annet uteområdet ryddet, busker klippet slik 

at skulpturen ved bøyeboden kom til syne igjen. Jollerommet fikk nye seilstativer. Jollestativene ute 

ble omorganisert slik at det ble plass til traller til hver enkelt båt. Loft-, vaske- og vaktmesterbod ble 

ryddet og ny benk og hyller satt på plass. Brygga fikk en liten «makeover» og Papagena fikk ny luke. 

Pizza på alle på Neptun etterpå. 

Anleggsgruppa og styret hadde en dugnad sent i november der selskapslokalene ble tømt og klargjort 

for oppussing. 
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Årsmelding 2020 for Kjølbåtgruppa i Soon Seilforening 
Kjølbåtgruppen har bestått av: Odd Jarle Skjelhaugen (leder), Mads Francke (ansvarlig 

onsdagsregatta), Anders Rekaa, Aage Andersen og Lene Ravnevad (varamedlem og initiativtaker til 

LadiesSailing) 

Corona-året ble ikke så verst likevel  
Heldigvis åpnet helsemyndighetene for at vi kunne seile både vår- og høstsesongen, selv om Covid19-

pandemien herjet, dog ikke helt som før. To personer med 1 m avstand i båten gjaldt, og vi ble etter 

hvert eksperter på shorthanded-seiling. Dette har vært en rar sesong, men også fin, og veldig moro 

med så mange deltakere. 

Det ble etter hvert mange båter på startlinja om alle skulle starte samtidig. Vi har brukt Corona-året 

til å prøve oss fram med å dele båtene i to grupper, både ved start og rangering. Erfaringen var god, 

og vi viderefører ordningen til 2021-sesongen.  

Resultat onsdagsregatta vår 2020, samlet klasse, 7 seilaser 
1 MadFox (Express) med skipper Mads Francke 

2 Vill, Vakker og Vår (11 Meter) med skipper Aage Andersen 

3 Spurven (Express) med skipper Jan A W Jensen 

4 Knurr (Knarr) med skipper Knut Chr. Hallan 

5 First Spirit (First 40.7) med skipper Trond Ørjan Olsen 

6 Lykke (Knarr) med skipper Christian Hallan 

7 Vibe 2 (Dehler 33) med skipper Bjørn Clason  

8 Lurek (First 31.7) med skipper Anders Rekaa 

9 Ping (Hanse 400) med skipper Jan Fredik Håvie 

10 Snaxy (X-40) med skipper Rolv Møll Nilsen 

11 Indy (Sun Odessy 36i) med skipper Ole Petter Laksholm 

12 Katla (Dehler 29) med skipper Ketil Kohmann 

13 Miraculix (Oceanis 323) med skipper Odd Jarle Skjelhaugen 

14 Fast Raven (Sun Fast 35) med skipper Torgeir Moringen 

15 Tiritutt (Jeanneu 349) med skipper TrulsSchøyen 

16 J70 Ungdomslaget 

17 Luna (Hanse 355) med skipper Trond Mårvik 

18 Pingu (Sun Fast 35) med skipper Roger Finstad 

19 Smiling (Smiling 28) med skipper Øyvind Solbakken 

20 FunGus (Knarr) med skipper Stig Carlsen 

21 Vaiana (Sun Odessey 49) med skipper Roman Kogalin 

22 La Vela (Oceanis 34) med skipper Erling Holst Larsen 

 

Resultat onsdagsregatta høst 2020 for klasse 1 (båtene med lavest handicap) 7 seilaser 
1 MadFox (Express) med skipper Mads Francke 

2 Spurven (Express) med skipper Jan A W Jensen 

3 Knurr (Knarr) med skipper Knut Chr. Hallan 

4 Solgang (9mtr) med skipper Trygve Bergsland 

5 Lykke (Knarr) med skipper Christian Hallan 

6 Octava (Krysser) med skipper Stig Carlsen  

7 Sonaren (Sonar) med Damelaget 

8 FunGus (Knarr) med skipper Stig Carlsen 
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9 Katla (Dehler 29) med skipper Ketil Kohmann 

 

Resultat onsdagsregatta høst 2020 for klasse 2 (båtene med høyest handicap) 7 seilaser 
1 Tiritutt (Jeanneu 349) med skipper TrulsSchøyen 

2 Lurek (First 31.7) med skipper Anders Rekaa 

2 Vibe 2 (Dehler 33) med skipper Bjørn Clason  

4 Ping (Hanse 400) med skipper Jan Fredik Håvie 

5 Fast Raven (Sun Fast 35) med skipper Torgeir Moringen 

6 Miraculix (Oceanis 323) med skipper Odd Jarle Skjelhaugen 

7 Vill, Vakker og Vår (11 Meter) med skipper Aage Andersen 

8 First Spirit (First 40.7) med skipper Trond Ørjan Olsen 

9 Indy (Sun Odessy 36i) med skipper Ole Petter Laksholm 

10 Snaxy (X-40) med skipper Rolv Møll Nilsen 

11 Pingu (Sun Fast 35) med skipper Roger Finstad 

 

Resultat klubbmesterskapet søndag 21. juni 
Bane om Tofteholmen og søndre stake langs Jeløy. En flott dag på sjøen med lite vind i starten og 

taktiske veivalg mht strøm på hjemturen. God deltakelse.  I tillegg til selve 

klubbmesterskapsregattaen inngår også resultater fra de tre foregående onsdagsregattaene. 

 

1 og klubbmester Knurr (Knarr) med skipper Knut Chr. Hallan 

2 MadFox (Express) med skipper Mads France 

3 Vibe 2 (Dehler 33) med skipper Bjørn Clason  

4 Lykke (Knarr) med skipper Christian Hallan 

5 Katla (Dehler 29) med skipper Ketil Kohmann 

6 Tiritutt (Jeanneu 349) med skipper TrulsSchøyen 

7 Miraculix (Oceanis 323) med skipper Odd Jarle Skjelhaugen 

8 Solgang (9mtr) med skipper Trygve Bergsland 

9 Octava (Krysser) med skipper Stig Carlsen  

10 Fast Raven (Sun Fast 35) med skipper Torgeir Moringen 
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Kjølbåtgruppa samling om onsdagsregattaen, Neptun 28.oktober 2020 
Vi hadde en grundig gjennomgang og diskusjon om nye regler for onsdagsregattaen basert på 

erfaringer/utprøvinger vår og høst 2020: 

• klasseinndeling 

• flytting av startlinje  

• start og tidtaking  

• baner og banevalg  
 

Konklusjonene legges til grunn for 2021-sesongen. Vi etablerer ny startlinje litt lenger ut i Sonsbukta 

for ikke å skape vanskelige situasjoner ifm kryssende båttrafikk, som var et problem ved start i 

forlengelsen av SSF-brygga. 

 

NM 11M i Son 5-6 September 2020 avlyst 
11 mod NM er en regatta med baneseilaser. Vanligvis 25-30 båter. Deltaker fra Norge, Sverige, 

Ungarn og ved noen tilfeller USA. NM i 2020 med tilhørende landarrangement ble avlyst pga Corona-

restriksjoner. SSF skal arranger NM for 11M også i 2021. Vi gjenbruker 2020-planen.  

Deltakelse i regattaer utenom SSF 
 

Færder’n 2020 29. august 

Arrangert av KNS  

Corona-restriksjoner: Shorthanded (2 i båten), ingen landkjenning, start og mål i Drøbak.   

Klasse Ekspress 

 Mads Francke nr 4 (lå an til seier, men en misforstått forkorting på slutten ødela) 

Klasse Nor rating familie 

 Nr 3: Nor 14551 Trond Mårvik   Hanse 355 

Nor rating Doublehand Bane H2  

 Nr 22 Nor12063 Ole Petter Laksholm Sun Od 36i perf 

Tur famile uten spinnaker 

 Nr 8 Nor 5453 Egil Olsen Contrast 33  

Singlehand Hollænder 

 Nr 8 Nor 84 Bjørn William Lindgren.  

 

 

Hollendern 2020 29.august 

Arrangert av KNS + SSF som la ut start- og mållinje. Start og mål ved Filtvet fyr. 

Corona restriksjoner: Shorthanded, ingen samling i Son, direkte fra og til hjemmehavn.  

Lite vind, og forkorting av banen. Mange hadde ikke fått med seg det 

Nor rating familie 

 Nr 5 Nor 11140 Rolv Møll Nilsen X40 

 Nr 6 Nor 12063 Ole Petter Laksholm Sun Od 36I P 

Nor rating Doublehanded bane DH1 

 Nr 5 Nor 28 Mads Francke  Express  

Nor rating Doublehanded bane DH2 

 Nr 19 Nor 15407 Truls Schøyen Sun Od 349 

 Nr 21 Nor 10786 Odd Jarle Skjellhaugen Oceanis 323 clipper  
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Nor rating Doublehanded bane DH3 

 Nr 12 Nor 14551 Trond Mårvik Hanse 355 

 Nr 16 Nor 11718 Trond Moringen Sun Fast 35 

 Nr 18 Nor 9107 Bjørn Clason Dehler 33CR  

Nor rating Doublehanded bane DH4 

 Nr 14 Nor 12471 Johan Andersen CB365 

Nor rating Doublehanded bane DH5 

 Nr 22 Nor 14635 Trond Ørjan Olsen First 40.7  

11 Meter  

 Nr 5 Nor 179 Vill Vakker & Våt Aage Andersen 11 meter ond design  

Nor rating Singelhanded bane 

 Nr 13 Nor 84 Bjørn William Lindgren Open 60 

Tur og familie Doublehanded 

 Nr 3 Nor15532 Thomas Ingebrigtsen One Tonner 
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LadiesSailing - en ny gruppe i SSF 
LadiesSailing hadde sin oppstart i mai 2020. Gruppen startet med et lite knippe ivrige kvinnelige 

Sonsseilere. Vi ønsket å etablere et miljø for seiltrening og seilopplæring for kvinner i alle aldre i Soon 

Seilforening. 

 

Treningen ble gjennomført primært ved bruk av Sonaren, men da gruppen vokste tok vi i bruk RS 

Feva-er, J70, Smilingen Papagena og FastRaven. 

Gruppen hadde ukentlig tirsdagstreninger gjennom 2020 hvor det var fokus på opplæring for å bli 

trygge seilere. 

LadiesSailing etablerte også et damelag som deltok under høstsesongens onsdagsregatta. 

Gjennom senhøsten 2020 ble det gjennomført søndagstreninger og teorisamling på Teams. 

LadiesSailing var heldige med å få engasjert Knut-Gudmund Karlsen som hovedtrener, Tilde 

Moringen som Feva-trener og Torgeir Moringen som storbåttrener. 

Gjennom sesongen 2020 vokste LadiesSailing sterkt, og utgjør ved årsskiftet 51 medlemmer. 
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SeilUt 
SeilUt i 2020 hadde 181 innrapporterte 

havnebesøk, fordelt på 97 

havner/uthavner/ankringsplasser. Det 

mest populære utfartsstedet var 

Oscarsborg med 13 besøk. 

Resultatliste (tall bak komma er antall 

besøk på tidligere besøkt havn) 

 

Fast Raven 32,2 

Heia 29,1 

Flora 17 

Missmus 15 

Skilpadden 14,3 

Vaiana 11,1 

Tiriltutt 11 

Ping 11 

Granaten 8,1 

Lurek 5,2 

Papagena 5 

Snaxy 3 

Hunters Baby 3 

Sonate II 2 

Granada 31 2 

Go´tur 1 

MadFox 1 

Calma 1 
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Materiellgruppen 
Materiellgruppen har i 2020 bestått av Bjørn Ravnestad (leder), Christian Birkeland, Eirik Røste Wiik-

Lehmann, Arne G Berntsen og Petter Nyquist. I tillegg har mange flinke og hjelpsomme jolleforeldre 

og trenere hjulpet til gjennom året.    

 

På regatta må utstyret være i orden, dette gjelder også trenerbåten.  

Hovedfokus for materiellgruppen er å sørge for at det ved trening og arrangement er tilgang til egnet 

materiell som fungerer for utøvere, trenere og annet støttemannskap. Hovedkategoriene av 

materiell det arbeides med er: 

• Seilbåter og joller – Optimister, RS Feva, andre seilbåter 

• Utenbordsmotorer 

• Båter – RIBer og arbeidsbåter 

• Kjøretøy – Båthengere og varehengere 

• Annet utstyr – Eks VHF-radioer, regattabøyer, etc. 

Selv om 2020 har vært et spesielt år, har foreningens materiell vært i hyppig bruk.   

Materiellgruppen deltar ved dugnader i forbindelse med oppstart og avslutning av sesongen, og vil 

takke alle som har bidratt til drift og vedlikehold av foreningens materiell i året som har gått.  
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Snekring av nytt stativ for oppbevaring av Optimist-rigger - En viktig forutsetning for holde orden og ta vare på utstyr er 

gode systemer for oppbevaring. På høstdugnaden ble det snekret nye, plassbesparende, stativer for oppbevaring av 

Optimist-rigger.  

Overordnet status er at det i hovedsak ikke er etterslep på vedlikehold av Seilforeningens materiell 

innen de viktigste utstyrskategoriene. Det er fortsatt en del utestående vedlikehold av seilbåter og 

joller, men dette har bedret seg i 2020, og vil arbeides videre med i 2021.  

Det er i 2020 gjennomført flere runder med rydding som har resultert i at man har kvittet seg med 

utrangert utstyr. Dette gir bedre oversikt og forenkler arbeid med å holde orden på materiellet vi har.  

De viktigste utstyrskategoriene er kommentert i tabellen under: 

Utstyrskategori 
 

Kommentar 

Seilbåter og joller Foreningen forvalter ved utgangen av 2020 to seilbåter (Smiling og Soonar), fem 
RS Feva og tyve Optimister.  
 
Optimistene er i variabel tilstand. Det har vært utført en del vedlikehold i 2020, 
og dette er et satsningsområde videre i 2021. Det planlegges også utført en del 
vedlikehold og fornyelse på RS Feva båtene i 2021, og til dette er det blitt bestilt 
inn deler.    
 
Seilforeningen fikk i 2019 tildelt kr 90 000 fra Sparebankstiftelsen til fornying av 
seil, rigg, ror og kjøl til foreningsoptimistene. Dette ble anskaffet og er delvis 
tatt i bruk i 2020. Arbeid med utskiftning av eldre rigger på optimistene vil 
fortsette i 2021.  
 
Målet er å ha 20 optimistjoller, hvorav fem skal være godt egnet til regatta, ti i 
generell god stand og kan brukes til regatta, og fem som er egnet til 
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nybegynnere (gummilist). 
 
Smilingen «Papagena» er nyeste tilskudd til seilbåtparken, og ble anskaffet 
våren 2019. Det har vært utført diverse vedlikehold og forbedringsarbeid av 
ungdomsgruppen på «Papagena» gjennom året. 
 

Utenbordsmotorer Seilforeningen forvalter fem utenbordsmotorer ved utgangen av 2020.  
 
Alle utenbordsmotorer, unntatt Suzuki 50 HP, har fått service hos Keys Marine i 
2020.  
 
Det er ikke planlagt tiltak på dette området utover ordinært løpende 
vedlikehold i 2021. (Dersom det anskaffes nye båter i 2021 vil det så klart følge 
med motorer på disse) 
 

Båter Seilforeningen forvalter ved utgangen av 2020 fire RIBer.   
 
Det har vært utført løpende vedlikehold av disse gjennom året, f.eks. 
reparasjon av lanterner, bytte av batteri m.m.  
 
Det medgår mye tid til å rengjøre skrog for groing, men det har hjulpet at 
båtene tas opp i perioden om sommeren når båtene ikke er i bruk. I 2020 er en 
RIB («VSR») blitt bunnsmurt, de øvrige tre er ikke bunnsmurt. Det bør vurderes 
om man kan anskaffe profesjonelt utstyr som kan lette rengjøringsjobben 
og/eller bunnsmøring.  

 

• En RIB er blitt avhendet i 2020 («Valen»). 

• Samarbeidet med Cato-senteret opphører i april 2021, og det betyr at vi 
ikke lenger har tilgang til å bruke deres Pioneer Multi.  

 
Det er i 2021 behov for å supplere båtparken med en arbeidsbåt og en RIB. Det 
pågår arbeid med å få på plass finansiering i form av tilskudd/støtte for 
anskaffelse av dette. Innkjøp i 2021 forutsetter at ekstern finansering kommer 
på plass.  
  

Kjøretøy Seilforeningen forvalter ved utgangen av 2020 syv tilhengere:  

• To benyttes til frakt av seiljoller, eksempelvis i forbindelse med 
deltagelse regatta, og fungerer også som varehengere ved behov.   

• En båthenger er dedikert til Soonar for opplag og transport  

• Fire er ordinære båthengere for frakt av RIBer.  
 
Det er i 2020 avhendet én utrangert båthenger, og kjøpt inn én ny. Av de fire 
båthengerne er det nå to som er egnet til lengre veitransport, og to (uten 
bremser) som kan brukes til opplag og kjøring over kortere avstander.  
 
Opplagshenger for Soonar skal ha service. Utover dette er det for 2021 ikke 
planlagt tiltak på området utover ordinært løpende vedlikehold.  
 

Utstyr, annet Seilforeningen eier og forvalter diverse utstyr som det bør føres kontroll med. 
Dette er blant annet VHF-radioer. 
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Seilforeningen anskaffet tre nye håndholdte VHF-radioer i 2020. Det er i 2021 
planlagt å registrere antall og type VHF-radioer eid av Seilforeningen.  
 
Vi har ikke hatt start- og målbøyer de siste årene, og har måttet låne fra andre 
foreninger når vi har arrangert regattaer. I høst kjøpte vi inn utstyr til fem 
flaggbøyer, og vil montere / lage disse ferdig i løpet av vinteren.  
 
Det er utover dette ikke planlagt tiltak på dette området utover ordinært 
løpende vedlikehold i 2021. 
 

  

Materiellgruppen har i 2020 fortsatt arbeidet med å ta i bruk et vedlikeholdssystem for å få bedre 

oversikt over utstyr og eiendeler som forvaltes. Det vil arbeides videre med dette i 2021.  


