
 
 
 
 
 
 

Referat fra 
 

Årsmøte i Seilforeningen Julaften af Indre Havn anno 1988 
 

Onsdag 1. juni 2022 kl. 19.30 
 

Sted: Solviken Båtforenings klubbhus 
 

  



1. Godkjenning av innkalling 
Innkallingen til årsmøtet ble godkjent uten innsigelser 
 

2. Valg av ordstyrer 
Presidenten i seilforeningen, Hanne Noer, ble valgt til ordstyrer av 
årsmøtet. 
 

3. Årsberetning fra styret 
 
Styret har i perioden fra 2019 til i dag bestått av: 
Hanne Noer – President 
Einar Berg – Kasserer 
Dag Bertheussen – Sekretær 
Adriana Cozma – Styremedlem 

 
Det har vært en rolig periode siden siste årsmøte (10/4-2019). 
Foreningens sosiale aktiviteter har vært begrenset av Covid: det er kun 
avholdt en sesongåpning (25/4-2019) og et julebord (14/12-2019) i 
perioden. På den sportslige siden har det ikke vært mange begrensninger: 
vi har gjennomført samtlige seilaser i 2019, 2020 og 2021 i tråd med 
retningslinjer fra FHI og lokale myndigheter.    
 
Styret opplever at foreningens aktiviteter gjennomføres som planlagt, og at 
det er et godt og aktivt miljø både på brygga og på vannet. Noe lavt 
aktivitetsnivå de siste tre årene: her er det rom for opptrapping – dersom 
medlemmene og/eller styret ønsker dette. Dato for julebord på 
Apenesgården er allerede satt: lørdag 17/12.  
 
Det er fortsatt et godt samarbeid mellom Julaften og Solviken. Ingen 
konflikter eller avvik som har fordret styreaktivitet.  
 
Styret har lagt lista lavt i perioden: begrenset til absolutt nødvendig 
aktivitet. Gjennomført ett møte i 2020 og ett i 2022. I tillegg til noen 
telefoner, mailer og samtaler / vedtak på brygga. 
 
Mesterskaper 2019:  
NM BB11 09 – 11. august 2019 Brevik Seilforening 
Pål og Runar (Asker og Brevik) tok GULL. 
Einar og Michael på 12. plass 
  
NM Andunge 06 – 8. september 2019 Indre Havn.  
Pål og Runar (Asker og Brevik) tok GULL. 
De andre fra Horten på 7, 12, 14, 15, 18, 19, 21 og 22. plass. 
 
VM (Västkustmästerskapet) Andunge 29 – 30. juni 2019 Stenungsund. 
Eivind og Dag ble beste norske båt på 7. plass. 
 
NM Yngling 13 - 15. september 2019 Horten Seilforening 
Thor Erik, Maja og Jon Harald tok 4. plass. 
De andre fra Horten på 7, 9, og 11. plass. 



 
Mesterskaper 2020: 
Alle tre NM- arrangementer ble AVLYST. 
 
Mesterskaper 2021:  
NM BB11 07 – 08. august 2021 Arendal AVLYST 
 
NM Andunge 11/9 – 12/9 2021 Horten Seilforening 
Horten seilforening arrangerte åpent Norgesmesterskap for Andunge på 
Indre Havn. HSF gjennomførte et prikkfritt arrangement – fikk ros særlig 
fra svenskene. Solviken / Julaften stilte med lokaler, parkering, kran, utlån 
av båter + +. Gode forhold, god stemning, men tidvis lite vind. Norsk seier, 
og mange svenske «regattamaskiner» på de neste plassene. Beste av våre 
lokale seilere var Pål Persen (Asker Seilforening) på en 6. plass. De andre 
Hortens-båtene havnet på hhv. 10, 11, 13 og 17. plass.  
 
NM Yngling 28 - 29. august 2021 Askøy Seilforening 
Ingen av våre båter deltok her. 
 
Foreningen har ca.35 medlemmer. 
 
For styret 
Hanne, Einar, Adriana, Dag 
 
Årsberetning fra Styret er godkjent. 
 
 

4. Årsberetning fra diverse komitéer 
 
Regattakomiteen: 
 
Gjeldende respitt:  
 
5 minutters startprosedyre. 

 BB med eller uten spinn starter på nullsignal. 
 BB11 med spinn og Andunge uten spinn + 1 minutt 
 Andunge med spinn +2 minutter.  
 Yngling uten spinn + 5 minutter.  
 Yngling med spinn + 7 minutter.  

 
 
Oppsummering av 2021 sesongen :  
8 regattaer / starter i vårcupen 
13 regattaer / starter i sommercupen og  
11 regattaer / starter i høstcupen 
Til sammen så blir det 32 regattaer / starter for 2021. 
 
Den 8. september var det 16 båter på startlinja, som var flest båter i en 
start. Så var det et par starter med 13 båter og en del med 12 båter på linja. 
 



Topp 3 resultater 2021 : 
 
VårCup-en: 
1) "Ypling" med Hendrik Skarpeid og Cato Berg 
2) "Anders And" med Dag Bertheussen 
3) "Gamling" med Petter Martinsen og Stein Pauli 
 
SommerCup: 
1) "Ypling" med Hendrik Skarpeid og Cato Berg 
2) "Anders And" med Dag Bertheussen 
3) "sAndra" med Knut Roll-Lund 
 
HøstCup: 
1) "InCa" med Thor Erik Karlsen og Jon Harald Henriksen 
2)  "Ypling" med Hendrik Skarpeid og Cato Berg  
3)  "Gamling" med Petter Martinsen og Stein Pauli 
 
OBDS:   
 
Vi har fått Horten Havnevesen på banen : de er interessert i å bidra til et 
sosialt og aktivt miljø på vannet, i tillegg til at de har et ønske om å selv 
administrere den vannflaten de har ansvaret for. Litt usikkert vedr. det 
formelle ansvaret for moringer og bøyer – men så langt har HH gjort «alt» ; 
lagt ut det vi har ønsket, og erstattet når noe har manglet / har drevet av. 
 
Den indre startbøya mangler for øyeblikket : Dag B har dialog med HH : de 
skal få denne på plass igjen i løpet av kort tid. 
 
Det er laget et banekart for Indre Havn : ligger vedlagt her, og ligger på 
Facebook-profilen til foreningen vår.  
 
I tillegg har vi benyttet bøyene til Roklubben som rundingsbøyer. Alle er 
mulig å benytte sporadisk. Pr. i dag er det kun de to helt inne mot Drasund 
– heretter kalt «Camping-bøyene» - som er aktive som permanente 
rundingsmerker på banekartet.  
 
Turkomiteen: 
 
Ingen aktivitet i perioden.  
 
Festkomitéen: 
 
Hendrik Skarpeid: Generell begrenset aktivitet grunnet Covid. 
Sesongåpning 2019 og Julebord 2019 er avviklet. Svært trivelige 
arrangementer til tross for færre deltagere enn vi er vant til.  
Komiteen satser friskt frem mot julebord 2022 og sesongåpning 2023. 
5 medlemmer – redusert til 3 denne perioden. Målet er å ha 5 medlemmer.    
 
Web/presse/PR: 
 



Kun Einar til stede. Alt fungerer som det skal. 
Eivind H sørger for at serveren vår fungerer – og Einar B har adm. tilgang. 
Han styrer og legger ut info og resultater på www.julaften.com. 
Facebook-profilen er godt brukt. Dag legger ut resultater hver uke.  
Resultater legges ut på FB, sendes til Gjengangeren – og kommer på trykk. 
 
 
Valgkomité: 
 
Valgkomiteen møter på årsmøtet, og har jobbet aktivt i forkant. Alle 
komiteens (Pål ) medlemmer er aktivert. 
Styret er forespurt – alle formaliteter / innstillinger er i orden. 

 
5. Regnskap og budsjett 
 
Regnskap: 
 
Gjennomgang for alle tre år v/ Einar Berg. Et par detaljfeil i dokumentet 
som ble fremlagt – det legges ut revidert riktig versjon i dette referatet. 
Se vedlegg for detaljer.  
 
Tilbakebetaling kr. 10.000,- til medlem som har lagt ut (utgiftsført i 
regnskapet) for vimpler. Blir utbetalt og kostnadsført i 2021 regnskapet. 
 
Regnskap er godkjent – med endringer som er synlige i vedlegg i dette 
referatet. 
 
 
Budsjett:  
 
Gjennomgang v/ Einar Berg. 
Budsjett er godkjent uten innsigelser. 
 

6. Valg 
Resultatet av valget ble som følger: 
 
Styre:  
President: Hanne Noer 
Kasserer: Einar Berg 
Sekretær: Dag Bertheussen 
Styremedlem: Bjørn Cato Berg 
 
Regattakomité: 
Erik Frønæs 
Bjørnar Sten-Nilsen 
Martin Schei 
Hendrik Skarpeid 
Per Arne Johannesen 
 
 

http://www.julaften.com/


Klasseklubbkontakter: 
Andungeklubben: Pål Persen  
BB11 klubben: Einar Berg  
Yngling-klubben: Bjørn Cato Berg og Thor Erik Karlsen 
 
OBDS / Kontaktperson mot Horten Havnevesen: 
Dag Bertheussen 
 
Turkomité:  
Ole Håkon Røsland og Elisabeth Hov 
Hanne Noer og Bjørnar Sten-Nilsen 
Bente Ødegaard og Stein Pauli 
 
 
 
Festkomité:  
Hendrik Skarpeid 
Otto Lier 
Tore Hassum 
Pål Persen  
Bjørn Cato Berg 
 
 
Web/ data og PR:  
Eivind Holm 
Knut Roll-Lund 
Einar Berg 
Bjørn Cato Berg 
 
Valgkomité:  
Petter Martinsen 
Stein Pauli 

  
7. Innkomne forslag 

 
Oppfordring fra presidenten: Vi kan gjerne henge oss med på de sosiale 
aktivitetene Horten Seilforening arrangerer – eks. tur til Kommersøya 
19/8 og 20/8. Flere store båter som skal være med – det er mulig for de 
som kun har små båter - å være med en av dem. 
 

 
8. Diverse 

 
Flere endringer vedr. eiere / båttype /mannskap i forkant av sesongen: 
 
Nye medlemmer: Magnus Hontvedt, Bjørn Ditlevsen og Jon Gunnar Brekka; 
har kjøpt Ynglingen til Martin Schei – den heter nå «Lærling».  
Otto Lier har kjøpt en Oslojolle i plast; skal eksperimentere med ulike 
riggløsninger.   



Pål Persen har kjøpt Andunge. «Superduck»: samme båt han har seilt NM 
med tidligere. 
Halvor Poulsson har kjøpt den vakre BB’en til Pål. Skal seile med Erik 
Frønæs som mannskap. 
Martin Schei har solgt den Ynglingen («Chilling») han har seilt med et par 
år – og kjøpt tilbake «XO» - Yngling det også. 
Jan Andersen og Adriana skal selge Andungen sin: Jan blir med som 
mannskap i båten til Knut Roll Lund.  
   
Båtplasser ledige på Julaften-brygga: cirka 5 stk. 
Ledige/utmeldte: Olav T, Knut Roar, Tore og Erik, Tor Erik Pape, Eivind K. 
  
Båter til salgs:  
Andunge: Jan/Adriana.  
Andunge: Helene 
Delvis defekt Andunge: Grimstad/ Nilsen – overtas av Gill R Knutsen? 
 
SESONGKALENDER 2022: 

 Sesongåpning – flaggheis og tale fra presidenten lørdag 21/5 kl. 14.00. Regatta 
umiddelbart etterpå 

 Første onsdagsregatta 25/5. Oppmøte på brygga kl. 17.30. Regatta starter ca. 
kl. 18.00. 

 Løpende regattaer hver onsdag frem til og med 5/10 (lanterneseilas) 
 Årsmøte onsdag 1/6 kl. 19.00. 
 Lørdagsregatta 8/10 og 15/10 og 22/10. Oppmøte på brygga kl. 14.00. Regatta 

starter ca. kl. 14.30. 
 Lørdagsregatta og sesongavslutning 29/10 
 Julebord 17/12 

 
NM Yngling 18 – 21. august 2022. KNS / Dronningen. 
“Linge Memorial and Open Norwegian Championship for Yngling and Soling”  
NM Andunge 19 - 21. august 2022 Asker Seilforening 
NM BB11 18 – 19. juni 2022. Brevik Seilforening 
 
Västkustmesterskapet 2022 – Andunge - avvikles på Björkö nord for 
Gøteborg – 17 – 19. juni. Foreløpig ingen Hortens-båter påmeldt.  
 
 
Diverse fra SOLVIKEN: 
 
HUSK å sjekke vaktliste for Solviken: www.havneweb.no 
 
Husk å oppdater DIN info på HAVNEWEB. 
 
Kun 8 timers dugnadsplikt i 2022. Se HAVNEWEB for dugnadsdatoer. 
  
 
 

http://www.havneweb.no/


Alle båt/opplagshengere skal være merket med nummer som knytter eier 
mot henger. Dette nummeret fås tildelt fra Solviken.  
Det anbefales også at henger er merket med eiers navn og telefonnumer. 
 
VEDLEGG : 
1 x banekart for Indre Havn. 
3 x regnskapsdokumenter   



Banekart 2022 
 

 



 
 
 

 



 
 

 
 
 



 


