
                                                                    
 

 

 

 

 

Årsmelding 2020/21 

Dette er styrets årsberetning for perioden 28. april 2020 til 16 april 2021. Det er gjennomført 5 styremøter 
i perioden. Styret har hatt følgende sammensetning siden årsmøtet i april 2020: 

 
Trond Mæhlum, Hvitsten Leder 
Jens Henrik Rasmussen, Hvitsten Nestleder 
Norunn Bergmo, Hvitsten Kasserer 
Børge Østnes Jensen, Vestby Styremedlem 
Brita Linnestad, Vestby Styremedlem 
Ole Erdal-Aase, Hvitsten Styremedlem 
Kaja Strand Karlsen Varamedlem 
Michael Hakvaag-Hvidsten Varamedlem 

 
Foreningen har som formål å gi opplæring i og skape et miljø for seiling og padling i Hvitsten. Vedtektene er 
tilgjengelig på foreningens nettsider og kan fås ved henvendelse til post@hvitstenseilforening.no.  
 
Sesongen 2020 var svært spesiell siden pandemien i stor grad har påvirker hvordan idrettslag kan drive sin 
virksomhet og hvor folk bruker sin fritid og ferie. I mars 2020 var styret usikker på hvor mye aktivitet 
foreningen kunne tilby kommende sesong. Smittevern i kombinasjon med mindre grupper, større avstand og 
flere instruktører har vært vår nødvendige tilpasning. I ettertid fremstår likevel sesongen 2020 som svært god 
der det har vært mye leik og moro på fjorden for unge og eldre - både organisert og uorganisert med 
foreningens utstyr.   
 
Kontingent for 2021 (fastsatt på årsmøtet 2019) 
I 2020 ble det årsmøtevedtak om et alternativ til familiemedlemskap i 2021 siden NIF ikke hadde dette alternativet. I 
løpet av 2020 har imidlertid NIF tatt dette inn som mulighet og vi har derfor valgt å beholde dette inntil videre. 
Følgende satser gjelder for medlemskontingent og opplag av privat utstyr i 2021:  

 

Kategori kr Kommentar 

Voksen over 25 år 500 
 

Barn/ungdom/ung voksen  
0 – 25 år 

350 Nytt av året er noe rabatt for unge voksne som ikke 
omfattes av familiemedlemskap 

Familiemedlemskap 1000 Omfatter også barn eller barnebarn under 18 år. Alle 
personer må oppgis med navn og fødselsdato til 
medlemsarkivet 

Støttemedlem 250 For de som ønsker å støtte foreningen, bli orientert om 
aktiviteter, men ikke benytter foreningens utstyr. 
Minimumssats – kan økes etter eget ønske 

Satser for innendørs opplag av joller, kajakk og brett per plass (uendret fra 2020) 

Optimistjolle 250 Omfatter også jolle av tilsvarende størrelse 

Kajakk 425 Kun en kajakk kan lagres per plass  

Seilbrett med seil 425 Inntil to brett kan lagres per plass 

 
Foreningen har ca 318 registrerte medlemmer per 31.12.2020. Dette fordeler seg på 115 barn/unge og 203 
over 18 år. Foreningen har en jollegruppe, padlegruppe og en seilbrettgruppe. Mange medlemmer deltar i 
flere enn en gruppe. 
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Jolleseiling  

Årets sesong var 
naturligvis preget av 
pandemien, men på 
tross av dette klarte 
vi å opprettholde et 
godt aktivitetsnivå 
med stort fremmøte 
på de respektive 
jolletreninger og på 
Seilsamlingen 2020. 

Fra april til juli, og 
august til oktober, 
arrangerte 
foreningen 
jolletrening i optimist for nybegynner og viderekomne på onsdager og søndager, og for RS Feva samme dager. I alt 
15 barn og ungdommer deltok. Masse mestring og stor seilerglede! Stor takk til trenerteamet, som i år fikk tilført nye 
krefter av Karen Spone som  ungdomstrener! 

29er gruppen ble redusert i år bla. pga. fraflytting, men litt seiling ble gjennomført på ad hoc basis via en 
messengergruppe. 29er sesongen ble avsluttet med testseiling for den kommende generasjon av 29er seilere og 
med stor suksess, hvilket gir en god indikasjon på interessen for denne jollen i 2021. 

Det var flotte og varierende forhold hele sesongen. Ingen deltakere på Pinseleir i Tønsberg i år da dette også var et 
av mange arrangementer som ble avlyst. Vi håper på muligheten for å delta igjen på andre arrangementer i 2021. 

For første gang kunne foreningen tilby opplæring i seiling med kjølbåt for voksne.To familiegrupper deltok på dette 
med Andungen og Guttorm Morka Mæhlum som instruktør. Andungen er også for utlån til de som kan håndtere 
denne. 

    

Sommerens høydepunkt var som vanlig Seilsamlingen, tre dager i juni/juli hvor 35 barn og ungdommer i alderen 7 
– 17 fikk opplæring i jolleseiling og andre aktiviteter på sjøen. I år med begrenset foreldredeltakelse, og deling i 
mindre grupper. Dette fungerte veldig bra for innlæring og sammenhold. 

Mange av deltagerne fikk også prøve seg i utlånskajakkene og på seilbrett. Rundt 20 båter var på vannet disse 
dagene. Her var det mulig å teste både Optimistjolle, A-jolle, Laser, RS Feva-jolle og Andunge. En ekstra takk til 
familien Kleven for at vi igjen får benytte strand og brygge, dette gir flotte rammer for arrangementet! 

Alle instruktørene våre var flotte lokale ungdommer tilknyttet Hvitsten seilforening. Helene Jonson, Iris Mæhle, Kaja 
Strand Karlsen, Guttorm Morka Mæhlum, Torkel Morka Mæhlum, Brynjar Morka Mæhlum og Nikolai Rasmussen. 
Gruppen hadde et flott samarbeid som ga et vellykket arrangement!  

På Seilsamlingens siste dag var det regatta med veldig varierende vindforhold.  

 

 



   

   

   

Glimt fra Seilsamlingen 2020: 29er, Feva, kullseilte optimister, A-jolle, padlere i stødig flåte og alle deltakerne. 

 

 

 



 

Resultater regatta Seilsamling:  

Optimistcup: 1. plass Lotta Dugstad, 2. plass Hanna Strand Karlsen, 3. plass Ida Hasle Aale.  

RS Feva XL Cup: 1. plass Henrik Bergmo Skibenes/Kaspar Varslot Stave, 2. plass Vilja Brænd Andresen/Samson 
Waagbø, 3. plass Leonora Rasmussen/Peter Collet Birkelid.  

Seilsamlingen ble avsluttet tradisjonen tro, med familiefest og grilling foran sjøboden med utdeling av diplomer og 
premier.  

Klubbmesterskap: Det ble ikke arrangert i 2020 

Joller/båter: 

Foreningen har i 2020 hatt følgende seilbåter: 9 Optimister, 4 RS Feva XL, 2 29er, 1 Laser 2, 2 A-joller og 1 
Andunge.  

Årets seiler:  

Hvitsten seilforening har hatt som tradisjon at vi annonserer årets seiler fra foregående sesong på avslutningsfesten 
på Seilsamlingen. Årets seiler for 2019 ble Mia Kempfer. Begrunnelsen er stor framgang og meget aktiv deltagelse 
på kurs i løpet av sesongen. Gratulerer!  

   
 

 
 



Seilbrett   
Surfegruppa har hatt en bra sesong i 2020, med god og stabil vind i lange perioder. God temperatur i både vannet og 
lufta, har gjort surfing over vinteren mulig for flere av oss. De mest aktive surferne leter etter vinden og følger nøye 
med på værmeldinger og blir det ikke nok «trøkk» i Hvitsten er det flere av oss som kjører ned til Larkollen eller 
Saltnes for å prøve Vindlykken. Det har blitt en fin gruppe med surfere der både nybegynnere og aktive henger 
sammen og deler på sine erfaringer  
   
Kurs: Vi holdt flere nybegynnerkurs i fellesferien, og interessen og iveren var stor. Alle kursene har vært fulltegnet, og 
vi har mange nye medlemmer gjennom brettgruppa i 2020. Etterspørselen av kurs har nesten blitt litt for stor, så vi får 
se hvordan vi skal legge opp kurs i 2021 sesongen. Her har vi også noen samarbeidspartnere som kan bistå med kurs 
hvis vi trenger. 
      
Etter skolestart la vi også opp til fellestreninger på torsdager, slik at nye og erfarne surfere kunne møtes og trene 
sammen. Båt var også tilgjengelig hvis noen skulle få problemer med å komme seg inn til land. Dette var noe som de 
nye surferne satte stor pris på, så vi satser på å gjenta dette i 2021 sesongen. 
.  
Foreningen har flere utlånsbrett med rigger (og 2 SUP-brett), til gratis utlån for medlemmer med fullført 
nybegynnerkurs. De er merket «utlån». Vi har også noen ledige plasser til leie for oppbevaring av brettutstyr i 
Sjøboden. Surferne har sin egen Messenger-gruppe, som benyttes flittig til å avtale treff. Ønsker noen å bli lagt til, så 
er det bare å ta kontakt: surf@hvitstenseilforening.no  
 

 
 

 
 
 

Padling 
Om lag 100 personer er registrert i padlegruppa. Foreningen eier 18 utlånskajakker med nødvendig 
sikkerhetsutstyr. 6 av disse var nye for sesongen og innkjøpt av omsøkte gavemidler. Det er lagerplass for 35 
kajakker i Sjøboden og 10 plasser i utendørs stativ. Plasser som ikke foreningen selv benytter leies ut til 
medlemmer. Det er for tiden ingen ledige plasser. Foreningen arrangerte 4 introkurs i sikker padling i juli og 
august med til sammen 35 deltakere. Kurset ble holdt av egne instruktører Trond Mæhlum og Roar Isaksen. 
Det ble i tillegg gitt opplæring i sikker padling for våre yngre padlere under Seilsamlingen i juli. Padlegruppa 
hadde en felles tur til Villamalla. Siden mange har feriert hjemme eller på egne hytter i Hvitsten sommeren 
2020 har det vært et rekordstort utlån av kajakker.   
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Nye utlånskajakker, Villamallatur, introkurs 3 og 4 hvor Rasmus (21) berger morfar Arne (75) på Emmerstad. 

 

Sjøboden 
Det har vært avholdt to større dugnader i løpet av 2020 som omfatter klargjøring av utstyr og anlegg ved 
sesongstart i april og rydding og vasking ved sesongavslutning i oktober. I tillegg har det foregått 
opprydding i og rundt sjøboden, deltagelse på strandryddedagen i mai, diverse tilrettelegging for bedre 
lagring, samt rengjøring og reparasjon av utstyr ved sesongavslutning i oktober. Dugnadene i Sjøboden har 
hatt god deltagelse, noe som er forutsetning for å vedlikeholde en stadig økende utstyrspark. 
 
Seilforeningen har en vindmåler som er plassert på mønet på sjøboden. Data er tilgjengelig fra via et app som 
lastes ned fra Netatmo. En hjertestarter vel er plassert ved inngangsdøra i sjøboden. Den er enkel å bruke. 
 
Follotrimmen lånte som tidligere år Sjøboden som sekretariat for sesongens siste trimløp i september. Start og 
mål foran Sjøboden med ca 100 deltakere, i hovedsak fra bedriftsidretten i Follo, men også lokale trimmere er 
velkomne. Løypa hadde en fin runde mellom Hvitsten og Ramme. Styret er ellers restriktive til utlån av anlegg 
til andre formål enn det som omfatter barn, ungdom og idrett. 
 
Nytt utstyr 
Høsten 2019 ble det søkt om støtte i ulike fond og stiftelser til anskaffelse av nye utlånskajakker da de vi har 
begynner å bli gamle, slitne og vanskelige å stille inn. Vi ønsket å anskaffe noen nye som er enklere i bruk og 
mer robuste. Ved juletider fikk vi innvilget kr 55.000 fra Sparebankstiftelsen DNB og kr 50.000 fra Anna & Hans 
Pettersen og Karens Sundbys minnefond og legat (administrert av Vestby kommune). Seks nye kajakker var 
klar for bruk i mai med tilhørende sikkerhetsutstyr. Det ble også innvilget kr 49.500 fra Sparebankstiftelsen DNB 
til fornyelse av seil på Laser2-jollen og 29er jollen. Sesongen 2020 har nok en gang vært en flott sesong 
angående fornyelse av utstyr. Vi sender en stor takk til sponsorer og givere! 

 
Økonomi 2020 
Det vises til eget bilag for 2020 regnskapet som oppsummeres her: Foreningens faste inntekter består av 



medlemskontingent og leieinntekter av båtlagerplasser (ca kr 100.000). I 2020 var inntekter fra egne 
arrangementer/kurs ca kr 77.000) og utgifter var på (ca kr 60.000). Det gav et overskudd drøyt kr. 15.000. Andre 
inntekter for foreningen i 2020 var overskudd fra salg av HSF effekter, momsrefusjon, LAM (lokale 
aktivitetsmidler) og grasrotandel på til sammen ca kr. 86.000. Ekstraordinære inntekter i 2020 (ca kr 204 000) 
og omfatter gaver fra fond og stiftelser, investeringsstøtte og momskompensasjon fra NIF. 
 
På kostnadssiden av faste utlegg er kontingenter til Norges idrettsforbund, (ca kr 51 000) og husleie (kr 
39 000). Ekstraordinære utlegg (ca kr 139.000) omfatter kjøp av 6 kajakker og nye seil. Per 31.12.2020 var det kr 
296 216 på foreningens konto. Årsresultat på kr 116 419 er høyere enn budsjettert (kr 38.000), hovedsakelig på 
grunn av ekstraordinære gaver, og nøktern drift. Et sett seil og nye gensere for salg er bestilt i 2020 og vil bli 
fakturert i 2021. Økonomien er etter styrets oppfatning sunn, og gir mulighet til en moderat fornyelse av utstyr - i 
tillegg til ekstraordinære investeringer takket være øremerkede gaver og tilskudd. Se vedlegg: Hvitsten 
Seilforening – regnskap 2020 

 
Aktiviteter 2021 
Endelig program vil planlegges av nytt styre etter årsmøtet, og 
sendes ut i april/mai. Foreløpig har vi følgende klart: Styret 
ønsker at det blir aktiviteter med utgangspunkt i Sjøboden på 
søndager, hovedsakelig i perioden Mai – September. Aktiviteter 
omfatter jolleseiling, brettseiling, kajakk og sosiale møter for små 
og store båtinteresserte. Vårdugnaden for klargjøring av utstyr 
avholdes søndag 25 april kl 11 – 15. Det er per dato en 
usikkerhet i hvilken grad spredning av enkelte mutantvirus kan 
påvirke aktiviteten siden disse synes å spres lettere blant yngre 
og at det er noe usikkerhet om sykdomsbildet i forhold til den 
opprinnelige varianten av coronaviruset.  

 
Seiling: Aktivitetsnivået avhenger av interessen fra barn og foreldre. Trening i jolleseiling for barn/ungdom en 
fast ukedag (tirsdag og søndag) i april – juni med oppstart i månedskiftet april/mail. Foreløpig plan er oppstart av 
jolleseiling fra tirsdag 27. april kl 18.30 og søndag 2. mai kl.15.00 - 17.30. Seilaktivitetene vil ledes av to trenere 
for Optimist og Feva men krever også innsats fra foresatte. Vi håper også å kunne gi et tilbud om opplæring i 
29er jolle fra en erfaren seiler og trener utenfra til de eldre ungdommene. 
 
Seilsamlingen: Vi arrangerer årets 3 dagers seilsamling 6. - 8. 
Juli for aldersgruppen 7 - 16 år med opplæring/trening i jolle 
(Optimist, A-jolle, Laser og RS Feva XL). De eldste vil nok denne 
gangen få anledning til å prøve 29’er. Foruten mye jolleseiling blir 
det teori, litt padling, seilbrett, roing, turseiling, knuter, 
krabbefiske, bading ++. Vi deler inn etter alder og ferdigheter slik 
at alle blir utfordret til mestring på sitt nivå. 
Mer info og påmelding i mai/juni. 

 
Kurs i seilbrett: Vi har som mål å tilby kurs i 2021 for ulike 
ferdighetsnivåer. Datoer er ikke satt ennå, så følg med på vår FB 
side/epost. Meld fra til surf@hvitstenseilforening.no om du er 
interessert i kurs, eller ønsker kontakt med de som er aktive i vår 
Messenger-gruppe. 

 
Padling: Om det er interesse vil vi arrangere felles padling på 
noen turer i nærområdet. Det vil bli minst ett introkurs for 
nybegynnere (3-4 timer) i juni/juli og eventuelt 
gjenoppfriskingskurs for de som tidligere har deltatt på 
begynnerkurset, men mangler erfaring. Meld fra til 
padling@hvitstenseilforening.no om du ønsker padlekurs i 
sommer. Padlekurs med kursbevis (NPF våtkort) forutsettes for å 
låne foreningens kajakker. 
 
Nettsiden 
Generell informasjon om foreningen ligger på vår nettside: 
www.hvitstenseilforening.no 
Se også foreningens lukkede Facebook-side: https://www.facebook.com/groups/823786717741332/?fref=ts 

Info om aktiviteter sendes per epost og legges på Facebooksiden. 
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Noen liker seg best på vannet med eller uten seil - andre liker å se på og hjelpe til når 
det trengs – fra land. Foto fra aktiviteter i regi av Hvitsten Seilforening i 2020 er tatt av: 
Peder Wandem, Kaja Strand Karlsen, Per Kristian Aale, Trond Mæhlum, Torkel Morka 
Mæhlum, Børge Østnes og Sverre Skibenes. 

 


