
                                                                   
  
 
 

 

 

Årsmelding 2022/2023 

Dette er styrets årsberetning for perioden 31. mars 2022 til 23. mars 2023. Det er gjennomført 
5 styremøter i perioden. Styret har hatt følgende sammensetning siden årsmøtet i april 2022: 
 
Vegard Kobberdal, Hvitsten  leder 

Brita Linnestad, Vestby  nestleder, seiling 
Tone Gjærnes, Son   kasserer 
Børge Østnes Jensen, Vestby styremedlem, brettseiling 
Kaja Strand Karlsen, Hvitsten styremedlem, seiling 
Sigrid Briseid, Drammen  styremedlem, seiling 
Kjetil Andresen, Hvitsten  varamedlem, seiling 
Kristine Kobberdal, Hvitsten varamedlem, Andungen 
 
Trond Mæhlum (ikke i styret) er kontaktperson for padlegruppa 

 
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.  

 
Medlemstall 
Foreningen har 307 registrerte medlemmer per 02.02.2023. Dette fordeler seg på 93 barn/unge og 
214 over 18 år. Kjønnsfordelingen i HSF er 167 menn og 140 kvinner. Foreningen har en 
jollegruppe, padlegruppe og en seilbrettgruppe. Mange medlemmer deltar i flere enn en gruppe. 
 
Jolleseiling 
I 2022 kunne vi endelig ha seiltreninger uten å ta hensyn til R-tall og smittevernsregler. Fra mai til juli og 
august til oktober arrangerte foreningen jolletrening i optimist for nybegynnere og viderekomne på 
søndager, og for RS Feva samme dager. I alt 20 barn og ungdommer deltok. Masse mestring og stor 
seilerglede! Stor takk til trenerteamet; Kaja Strand Karlsen, Karen Linnestad Spone, Vilja Brænd Andresen, 
Henrik Skibenes, Hans Jacob Vogt Briseid og Jenny Marie Vogt Briseid. Vi vil også takke Brita, Kaja og 
Kjetil. De gjør en kjempejobb for seilgruppa og legger ned mye arbeid og engasjement i forbindelse med 
seilsamlingen. 

Det var flotte og varierende forhold hele sesongen. I 2022 ble det igjen arrangert pinseleir i Tønsberg, og 
Mia Kempfer og Hanna Strand Karlsen deltok fra HSF.  

Foreningen tilbød opplæring i seiling med kjølbåt for voksne. Andungen er også for utlån til de som kan 
håndtere denne. 



Sommerens høydepunkt var som vanlig Seilsamlingen, tre dager i juli hvor 33 barn og ungdommer i 
alderen 8–16 fikk opplæring i jolleseiling og andre aktiviteter på sjøen. Modellen med begrenset 
foreldredeltakelse som ble innført under koronaårene har fungert så godt at vi har valgt å videreføre 
denne. Mindre grupper fungerte veldig bra for innlæring og samhold. En times uvær en av 
samlingsdagene førte til inneaktivitet for hele gruppa.   

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 fikk benytte strand og brygge, dette gir flotte rammer for 
arrangementet! 

Alle instruktørene våre var flotte lokale ungdommer tilknyttet Hvitsten seilforening. Kaja Strand Karlsen 
og Karen Linnestad Spone hadde ansvar for arrangementet, og de hadde med seg Hans Jacob Vogt 
Briseid, Henrik Skibenes, Jenny Marie Vogt Briseid, Fredrikke Aschjem, Vilja Brænd Andresen, Leonora 
Rasmussen, Brynjar Mæhlum og Petter Collett Birkelid som trenere. Gruppen hadde et flott samarbeid 
som ga et vellykket arrangement!  

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

Resultater regatta Seilsamling:  
På Seilsamlingens siste dag var det regatta med flotte vindforhold: 

Optimistcup:  1. plass: Hanna Strand Karlsen 

2. plass: Ole Andreas Moen 

3. plass: Ingrid Holstad Strøm 

RS Feva XL Cup:  1. plass: Emil Haug Bergmo og Lotta Dugstad 

2. plass: Ida Collett Birkelid og Thomas Biermann 

3. plass: Ida Hasle Aale og Lise Strand 

Klubbmesterskap: Det ble ikke arrangert klubbmesterskap i 2022. 

Joller/båter: 
Foreningen har i 2022 hatt følgende seilbåter: 10 Optimister, 4 RS Feva XL, 2 29er, 1 Laser og 1 Laser-II, 2 
A-joller og 1 Andunge. Det ble anskaffet enda en brukt Andunge høsten 2022 da den vi har trenger 
fornyelse av rigg, ror og seil. En gjeng seilveteraner i Vollen, Asker, bidrar i vinter med oppussing av båten 
vi ønsket å destruere. De gjør dette for egen regning. Vi vurderer å teste en sesong med to Andunger i 
2023, om begge båtene blir seilklare. 

Årets seiler:  
Hvitsten seilforening har hatt som tradisjon at vi annonserer årets seiler fra foregående sesong på 
avslutningsfesten på Seilsamlingen. I 2021 var det Ingrid Holstad Strøm som ble årets seiler. Ingrid har 
hatt solid fremgang i optimisten, og hun kommer alltid blid og positiv på trening. Gratulerer! 

 
 

 



 
Deltakere på Seilsamlingen 12.–14. juli 2022 (Foto: Per Kristian Aale). 

 

Livredning 
Seiletrenerne fikk livredningskurs i juni 2022 i samarbeid Torill Hindmarch fra Norges Livredningsselskap. 
Det vil bli arrangert livredningskurs for trenerne før sesongstart 2023. 
 
Seilbrett 
2022-sesongen for surferne har vært litt roligere enn tidligere år. Mindre vind enn vanlig for de mer 
erfarne surferne, som igjen har resultert til at flere har flyttet seg litt etter vinden til andre surfesteder i 
Viken. Det skulle også vært avholdt et stort surfekurs, men på grunn av sykdom ble kurset kansellert, så vi 
prøver igjen i 2023-sesongen. Hadde et lite internkurs for enkelte medlemmer/ungdommer som fikk 
prøve seg. Vi tok ut følgebåten, og flere av ungdommene har sagt at de ønsker å prøve seg igjen i 2023. 
Dette lover bra for rekrutteringen av nye surfere. Noen av nybegynnerne har vært flittige på vannet, så 
hyggelig at flere begynner å føle seg trygg uten følgebåt.  

 
I 2023-sesongen håper vi at surfegruppen kan klare å få til en helgetur, der vi tar med brett og utsyr, samt 
godt humør og passe med vind. Surfegruppa vil også fortsette å ha en fast treningsdag i uken der alle kan 
møtes. Surferne holder hverandre oppdatert via Messenger-gruppe. 
 
Foreningen har flere utlånsbrett med rigger (og 2 SUP-brett), til gratis utlån for medlemmer med fullført 
nybegynnerkurs. De er merket «utlån». Vi har noe begrenset 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 medlemmer er registrert i padlegruppa. Foreningen arrangerte ett utvidet introkurs i 
sikker padling i juli med 10 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. 
Mange har lånt kajakker i sesongen 2022. Det ble ikke arrangert noen felles padleturer i 2022.  

Foreningen eier 20 utlånskajakker med nødvendig sikkerhetsutstyr. 2 av disse var nye for sesongen 
2022. 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 innendørs.  

 



Sjøboden 
Det har vært avholdt to større dugnader i løpet av 2022 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, diverse tilrettelegging for bedre lagring, samt 
rengjøring og reparasjon av utstyr. Dugnadene har hatt god deltagelse, noe som er forutsetning 
for å vedlikeholde en stadig økende utstyrspark. 
 
En hjertestarter er plassert ved inngangsdøra i sjøboden. Den er enkel å bruke. 
 
Nytt utstyr 
Høsten 2021 ble det søkt om støtte i Sparebankstiftelsen DNB til to nye optimistjoller. Søknaden ble 
innvilget. Jollene var tilgjengelige fra mai 2022. Foreningen anskaffet også en ny laserjolle for 
sesongen, finansiert av tidligere gaver og støtte. To kajakker av typen Hasle Excursion 500 ble fornyet, 
og det ble kjøpt inn to brukte Prijon glassfiberkajakker. Foreningen har nå gode kajakker til utlån for 
alle som tar padlekurs og de som vil låne utstyr. En eldre Andunge med gode seil og elektrisk motor 
ble også anskaffet. Vi sender en stor takk til sponsorer og givere! 
 
Økonomi 2022 
Det vises til eget bilag for 2022 regnskapet som oppsummeres her: 
Foreningens faste inntekter er medlemskontingent og leie av plasser, kr. 112 000,-. 
Vi har også i år arrangert flere seilkurs og arrangementer for barn. Inntekter på dette var kr. 75 000,-, med 
dertil kostnader på kr 95 000. Noe økte kostnader på dette mot fjoråret grunnet at vi i år har gitt de flotte 
ungdommene våre som er med som trenere noe høyere lønn. 
 
Offentlig støtte var på kr 165 000,-. 
Saldo på vår konto var ved årsslutt på kr 212 000,-. 
Resultat 2022: underskudd på kr 138 000,- som i hovedsak skyldes ekstra investeringer utover offentlig 
støtte i å bytte ut slitent utstyr fordi klubben har god økonomi. Økonomien er etter styrets oppfatning 
fremdeles god etter dette. MVA og investeringsstøtte til kjøp av båter i 2022 kommer i 2023. 
 
Foreløpige planer – planlagte aktiviteter i 2023 
Vårdugnaden for klargjøring av utstyr avholdes søndag 23. april kl. 11–15.  
 
Sesongens 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.  
 
Seiling: Aktivitetsnivået avhenger av interessen fra barn og foreldre. Trening i jolleseiling for 
barn/ungdom på søndager i mai–juni. Seilaktivitetene vil ledes av flere trenere for Optimist og Feva, 
men krever også innsats fra foresatte. Vi håper å kunne gi et tilbud om opplæring i 29er-jolle fra en 
erfaren seiler og trener utenfra til de eldre ungdommene. Det er også ønskelig å kunne tilby kurs for 
voksne i jolleseiling og Andunge. Lån av båtene forutsetter gjennomført kurs eller tilsvarende 
dokumentasjon på at du håndterer utstyret du vil bruke. 
 
Seilsamlingen: Vi arrangerer årets 3 dagers seilsamling 5.–7. 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 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 padleturer i nærområdet. Det vil bli minst ett introkurs for 
nybegynnere (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. 
Erfarne padlere som behersker redningsteknikk og ønsker å ta initativ til felles padleturer i nærområdet, 
kan ta kontakt på samme e-post. 
 
Nettside, facebook og kommunikasjon 
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 e-post og legges på Facebook. 
 
Medlemskap 
Hvitsten Seilforening er medlem i Norges Idrettsforbund. Når du er medlem i seilforeningen har du tilgang 
til andre aktiviteter i NIF og du får tilgang til medlemssidene. 
For å opprettholde medlemskapet må du betale kontingenten innen betalingsfristen. Kontingentfaktura 
sendes ut etter at medlemsavgiftene er vedtatt på årsmøtet 23.mars. 
 
Hvitsten Seilforening har mange medlemmer og vi håper du vil fortsette som en av dem også i 2023! 


