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Medlemmer:
Foreningen hadde ved utgangen av året 240 betalte medlemskap. Disse er fordelt som følger:
143 enkeltmedlemmer, 63 familiemedlemmer. 27 seilforeningsmedlemmer, 6
støttemedlemmer og 1 æresmedlem. Antall medlemmer har i 2005 økt med 50 stk.
I tillegg har klubben registrert 35 medlemskap som ikke er blitt betalt for sesongen 2005.
Disse er gjentatte ganger blitt purret gjennom året, senest i desember 2005.
Antall medlemmer er representativt i forhold til antall seiler som deltar på NOK sine
arrangementer. Dog er antallet ikke representativt i forhold til antallet aktive seilere i landet.
Økonomi:
Klubbens største inntektskilder er medlemskontigenten, Båtregisteret og deltakeravgiften fra
NC arrangørene. Ved siden av dette kommer inntekter i form av støtte fra NSF, salg av
materiell og Påskesamlingen.
Klubbens største utgifter er i form av økonomisk støtte til sine medlemmer. Støtten gis på
elitenivå og breddenivå. Støtten fordeler seg i år som følger:
Bredde:
Trener til yngste klasse i 4 stk. Norges Cuper
Trenerstøtte til rekruttsamling Øst- og Vestlandet
Trenerstøtte til Optimistene i Tromsø Seilforening
Trenerstøtte til Pinseleirarrangørene; Tønsberg- Arendal og Ran Seilforening
Elite:
Trenerstøtte til Vintersamlingen
Trenerstøtte til Mesterskapsamlingen
Trenerstøtte til deltakerne i JNoM, EM og VM
Trenerstøtte til deltakerne under Nordisk elitesamling i Marstrand i oktober.

Styret vurderer klubben sin økonomi som god. Dessverre sliter klubben med å få inn
utestående fordringer. Dette dreier seg om fordringer mot enkeltmedlemmer for utlegg til
mesterskap og mesterskapstøy. Deretter mot seilforeninger for salg av materiell.. I tillegg også
fra en NC arrangør som ikke har betalt deltakeravgiften til NOK. Til tross gjentatte purringer
blir disse fordringene ikke betalt.
Det nye styret bør vurdere hardere midler for inndrivelse av pengene eller rett og slett slutte
med å gi kreditt. F. eks. at salg av materiell og metserskapstøy kun blir utlevert mot
forskuddsbetaling.
Styret har i 2005 skjerpet kontrollen med at deltakere på NOK sine arrangementer må være
medlem. Til tross for dette er det fortsatt noen som ikke har betalt årets medlemskontigent.
Det nye styret oppfordres til å fortsette denne kontrollen og samtidig påse at deltakere i 2006
også betaler for 2005 dersom de var deltakere dette året.
Møter:
Det har vært avholdt 6 protokollerte styremøter.
NOK har deltatt på IODA`s møte under VM i St. Moritz august 2005.
NOK har deltatt på NSF sitt klassseklubbmøte januar 2005.
Viktige saker styret har jobbet med:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Planlegging av sesongens internasjonale mesterskap
Planlegging og gjennomføring av treningssamlinger på elite- og rekruttnivå
Dialog med årets Norges Cup arrangører
Anbefaling av NM søknader for 2006
Tildeling av Norges Cuper for sesongen 2006
Enhetlig regelverk for behandling av utenlandske deltakere i Norges Cupene
Nytt regelverk for11 og 12 åringenes deltakelse i Norges Cupene
Søknad til NSF om dispensasjon fra Barneidrettsreglene gjeldende fra 2006
Økonomi – inndrivelse av fordringer.

Optimistinform og media:
Det har i år ikke lykkes styret å finne en ny redaktør til Optimistinform. Bladet har av den
grunn ikke blitt utgitt. Som en erstatning ble det tatt inititaiv til et samarbeid med Seilas. Dette
ble imidlertid funnet for kostbart for klubben og dens medlemmer. Imidlertid fikk Seilas
øynene opp for Optimistene og flere artikler om klassen er det siste året skrevet i bladet og på
dets nettsider. Det nye styret oppfordres til å fortsette kontakten med både Seilas og
Seilmagasinet.
Båtregisteret:
Sergey Zaikov har hatt ansvaret for føringen av Båtregisteret. Vi har i 2005 som i 2004 hatt
stor pågang på nyregistrering og omregistrering av joller. Mange nye båter er kommet til
gjennom sesongen.

Internett:
Web sidene våre har blitt det viktigste media for kommunikasjon til medlemmene.
Medlemmene oppfordres til å følge med på klubbens hjemmeside.
Styret ønsker flere reportasjer fra lokale aktiviteter rundt omkring i landet.
Trenerne er også velkommen til å legge inn stoff.

Norsk Europajolleklubb(NEK) og Norsk Zoom8 klubb(Z8K):
Samarbeidet med NEK har fungert tilfrestillende vedrørende fordelingen av Norges Cupene.
Av praktiske årsaker vil en av Norges Cupene ikke være felles for begge klasser i 2006.
Zoom8 klassen har hatt en sterk vekst i 2005. Mange Optimister har inneværende år gått over
til å seile Zoom8 før og etter oppnådd aldersgrense. NOK har etablert et godt samarbeid med
Z8K. Vi betrakter ikke hver andre som konkurrenter, men er enig om at Zoom8 ved siden av
andre joller er være et alternativ for seilere som av ulike årsaker ikke passer inn i Optimisten.
Samtlige Norges Cuper for 2006 vil være sammen med Zoom8 klassen.

Sportslige aktiviteter
Regattaer
Norges Cup:
Før sesongen vedtok styret følgende endringer vedrørende avviklingen av Norges Cup
arrangementene.
Grunnet høyt deltakerantall i 2004 ble det besluttet at selve Norges Cup seilasene skulle
avvikles etter gruppestart metoden. Noe som arrangements-teknisk blir gjennomført i de fleste
større internasjonale regattaene rundt omkring i verden, og som tidligere har blitt praktisert i
våre egne Norges Cuper.
Styret vedtok å endre NOK sin praktisering av barneidrettsreglene.
Nærmere bestemt ved at 11-12 åringene kunne delta i 2 stk. Norges Cuper, dersom det ene var
innenfor egen krets. Noe som er i henhold til NSF sin tolkning av reglelverket. For at
ordningen skulle bli rettferdig for deltakerne rundt omkring i landet slo NOK i denne
sammenheng kretsene sammen til 4 stk. ”NOK/NC-kretser”. Dette for at samtlige deltakere
fikk en Norges Cup i egen krets.
Den nye praktiseringen av regleverket ble en suksess hvor så mange som ca. 60 11-12 åringer
valgte å delta i selve Norges Cupen kontra yngste klasse.
Disse deltok og ble premiert på linje med de øvrige delakerne, men ble luket ut av
rankinglisten. Styret oppfordrer lik praktis av regeleverket for kommende sesonger inntil
aldersgrensen i Barneidrettsreglene blir endret for seilsporten.
Styret endret resultatsystemet for selve Norges Cupen. Nærmere bestemt ved at deltakernes
resultat i 4 stk. Norges Cuper hvor det dårligste resultatet i en Norges Cup kunne strykes, har

blitt erstattet med NC- rankingen. Det vil si at sammenlagt poengsum for enkeltseilasene
teller minus det antall seilaser som kan strykes basert på rankingsystemets regelverk. Dette er
samme resultatsystem som benyttes for uttak til internasjonale mesterskap, elitesamlinger osv.
Den seiler som er øverst på rankingen ved årets slutt er også vinner av Norges Cupen.
Hensikten var å gjøre Norges Cupen mere spennende til siste Norges Cup. Ett resultatsystem
er også enklere og håndtere kontra den gamle ordningen med 2 stk.systemer.
Det har gjennom sesongen vært avviklet fire Norges Cuper. Avviklingen har i de fleste
tilfeller vært av tilfredsstillende kvalitet. Startproblemene i sesongen 2004 som skyldes for
store felt og lange startlinjer ble borte etter at seilasene ble avviklet ved hjelp av gruppestarter.
Til tross for at enkelte arrangører var skeptisk til å avvikle Norges Cupene etter gruppestart
metoden, har det vist seg at man tidsmessig ikke har brukt lenger tid på å få gjennomført
regattaene enn tidligere. Den største utfordringen for de fleste arrangørene var å ta i bruk nytt
resulatprogram. Sailwave måtte benyttes i stedet for Victory da Sailwave håndterer
gruppestart bedre enn Victory.
En oppfordring til arrangørene for 2006 er å lære seg Sailwave skikkelig. Da sparer man seg
for mye arbeid og trøbbel når resultatene skal regnes. Ikke minst slipper deltakerne å vente på
premieutdelingen til langt på kveld. NOK sin erfaring er at de arrangørene som brukte mye tid
på forberedelser var dyktigst på gjennomføring av arrangementet. Det er å håpe at
arrangørene for 2006 starter forberedelsene i god tid samtidig som en god og positiv dialog
føres med klasseklubbene.
Antall deltakere viser en fortsatt positiv utvikling. Flest deltakere oppnådde vi siste helgen i
april under NC1 i Drøbak med hele 141 deltakere i selve Norges Cupen. I treningsregattaen
for yngste klasse (11-12 år) deltok det 31 seilere. Et samlet antall på 172 deltakere. Merk at
flere 11-12 åringer deltok her i selve Norges cupen.

De tre beste i Norges Cupen sammenlagt ble:
1.
2.
3.

Andreas Sola Fischer
Kristian Hammarstrøm
Alexander Wallem Berge

Christianssand Seilforening
Drøbaksund Seilforening
Bergens Seilforening

Beste jente med 6. plass ble Trine Merete Olesen fra Horten Seilforening.
Yngste klasse
Seilere i yngste klasse har også i år hatt muligheten til å delta på samtlige fire Norges Cuper.
Deltakelsen i yngtse klasse har gått noe ned kontra 2004. Dette skyldes at 11-12 åringene har
hatt anledning til å delta i inntil 2 stk. Norges Cuper.
Styret har i år som tidligere engasjert egen trener i yngste klasse. Mesteparten av disse
utgiftene har vært dekket gjennom støtte fra Jorunn Horgens rekrutteringsfond.
Tonje Hopstock fortsetter å gjøre en utmerket jobb som trener.
Hun er til god støtte og hjelp både på land og vann for samtlige av deltakerne i yngste klasse.

Norgesmesterskap:
Årets individuelle NM var en del av Stor NM og ble særdeles godt gjennomført av Milde
Båtlag, Hjellestad- og Bergens Seilforening. Flott vind og gode seilforhold preget hele
mesterskapet. De 8 planlagte seilasene ble alle gjennomført.
Optimistene startet NM torsdag og avsluttet lørdag ettermiddag. Premieutdelingen for alle
klasser ble også holdt lørdag ettermiddag. Noe som innebar at de aller fleste deltakerne var
igjen på premieutdelingen, da søndagen kunne brukes til hjemreise.
All honnør til de tre seilforeningene som vartet opp med ”daily first” premier hver dag og et
flott premiebord som tydelig viste at det var et Norgesmesterskap man seilte om.
Antall seilere som deltok var til sammen 105 stk.
I klassen for jenter deltok 47 seilere mot 34 i 2004.
I klassen for gutter deltok 58 seilere mot 57 i 2004.
De tre beste i hver klasse ble:
Jenter:
Gull
Sølv
Bronse

Helene Næss
Trine Merete Olsen
Anja Eide Onstad

Tønsberg Seilforening
Horten Seilforening
Florø Seilforening

Gutter:
Gull
Sølv
Bronse

Kristian Hammarstrøm
Alexander Wallem Berge
Andreas Sola Fischer

Drøbaksund Seilforening
Bergens Seilforening
Christianssands Seilforening

Med tanke på Optimisten som rekrutteringsbåten til norsk seilsport er klasseklubben fornøyd
med 6 medaljevinnere fra 6 forskjellige klubber og 5 forskjellige kretser. Dette tyder på god
nasjonal bredde blant rekruttene.
Norgesmesterskap for lag:
Lag NM ble arrangert av Brevik Seilforening. Med nytt klubbhus og et idylisk jolleanlegg på
Seivall og baneområdet rett utenfor anlegget gjennomførte Brevik Seilforening et fint
arrangement. Spesielt var vi som deltakere imponert over serveringen arrangøren vartet opp
med. Varm mat servert på sjøen både for seilere og tilskuere er sannelig ikke hverdagskost.
Første dag bød på glimrende seilforhold for lagseiling og samtlige seilaser ble gjennomført
etter planen. Noe som det så ut til å bli andre dag. Dessverre døde vinden ut noe som gjorde at
ikke alle de planlagte seileasene kunne gjennomføres. Brevik klarte likevel å arrangere nok
seilaser til at det ble et gyldig NM. Det var jevnt mellom de to beste lagene og finregning
måtte til før laget fra Bergens Seilforening kunne kåres som verdige vinnere.
Til sammen deltok ca. 70 seilere fordelt på 16 lag fra 12 forskjellige seilforeninger.
Hvilket er en økning på 3 lag mot 13 fra 2004.
Også i år kunne laget bestå av enten 4 eller 5 seilere.

De tre beste ble:
Gull

Sølv

Bronse

Bergens Seilforening
(Alexander Wallem Berge, Maxime Schøtt Brackmann, Karianne Fonn Jårvik,
Oda Teigland, Kine Kløve Ørsje)
Vestfjordens Seilforening
(Jon Eirik Sørensen, Ane Gundersen, Nicholas Small, Håkon Møyner Lund)
Drøbaksund Seilforening
(Eirik Fossum Skjold, Mikkel Berger, Andreas Busch, Kristian Hammarstrøm)

Bergens Seilforening er dermed tildelt deltakelse for EM i klubblag i Italia for 2006
Vestfjordens Seilforening ble tildelt deltakelse i Berlin oktober 2005.
Internasjonale mesterskap:
VM St. Moritz Sveits:
Fem gutter deltok i VM i St. Moritz Sveits. Resultatmessig ble dette et langt bedre mesterskap
enn de siste 10 årene.
Lagmessig ble Norge nr.18 kontra nr.38 i 2004 i konkurranse med lag fra 52 nasjoner. Best av
de norske ble Simon Kjellstrand fra Tønsberg Seilforening som til slutt endte på 43.plass. 4 av
våre 5 ble blant de 90 beste av totalt 243 deltakere. Til tider var det morsomt å være norsk i
St. Moritz hvor følgende topp10 plasseringer ble oppnådd i de enkeltstående seilasene:
1, 2, 3, 4,4,7 og 10. Dessverre manglet seilerne våre jevnheten for å hevde seg helt i toppen av
resultatlisten sammenlagt.
EM Gdynia Polen:
Syv seilere, 4 gutter og 3 jenter deltok i EM i Gdynia Polen.
Sett med norske øyne åpnet mesterskapet glimrende med norsk seier i første regatta.
Dessverre fulgte ikke laget opp på samme måte i resten av seilasene. Beste norske ble Erik
Norum Snerlebakken fra Moss Seilforening som seilte inn til 33. plass sammenlagt i
gutteklassen. Beste jente ble Trine Merete Olsen fra Horten Seilforening som seilte seg inn til
37. plass sammenlagt. De øvrige plasserte seg på midten av resultalisten og nedover. I
gutteklassen deltok 139 stk. mens jenteklassen hadde 93 deltakere.
JNoM Moss:
20 gutter og 20 jenter deltok i JNoM arrangert av Moss Seilforening
Beste resultat oppnådde vi i Lag mesterskapet med bronse til både jente- og guttelaget. Fire
lag deltok i hver klasse. I den individuelle seilingen fikk vi ingen medaljer. Trym Osborg fra
Nesodden Seilforening ble beste norske i gutteklassen med 8. plass. Karianne Fonn Jårvik fra
Bergens Seilforening ble beste norske i jenteklassen med 10. plass.
I EM for klubblag i Italia i august måned deltok Asker Seilforening i egenskap av
Norgesmester for lag i 2004. Asker plasserte seg i den bakerste delen av listen.
Til EM for lag i Berlin deltok Vestfjordens Seilforening. Dessverre ble det ingen suksess med
et resultat langt nede på listen.

Trenere:
•
•
•

Stig Arild Petersen, Tonje Hopstock, Alexander Brekke og Henrik Gjerpen har vært
engasjert til JNoM
Esben Slåtto til EM
Bård Birkeland til VM

Bård Birkeland har også vært hovedtrener under Påskeleiren og Mesterskapsamlingen i
Åsgårdstrand..
Jess Andersen fra Danmark var hovedtrener under Vintersamlingen i Horten.
Tonje Hopstock har vært engasjert som trener under rekruttsamlingen i Arendal og til yngste
klasse under Norges Cupene.
Sverre Brun har vært engasjert som trener under rekruttsamlingen i Bergen.
Esben Slåtto og Alexander Brekke var NOK`s trenere under Nordisk elitesamling i Marstrand
siste helgen i oktober. Svenske Optimistjolleforbundet stod arrangør av samlingen. Det er
NOK sin tur til å arrangere i 2007.
Bård Birkeland ble i midten av september engasjert som trener til en entusiastisk
nybegynnergruppe i Tromsø Seilforening
Treningssamlinger
Norsk Optimistjolleklubb har arrangert følgende samlinger:
•
•
•
•
•
•

Trenersamling på toppidrettsenteret i Oslo. Hensikten var å styrke kompetansen til våre
trenere på klubb og representasjonslag.
Vintersamling i Horten med seilere som deltok i fjorårets VM, EM og JNoM
Påskesamling i Tønsberg hvor 84 seilere fra hele landet deltok.
Mesterskapsamling i Åsgårdstrand for de 52 seilerne som deltok i årets JNoM, EM og
VM.
Rekruttsamling for Øst-landet ble arrangert i Arendal Seilforening med 18 deltaker fra 8
foreninger.
Rekruttsamling for Vest-landet ble arrangert i Bergens Seilforening med 23 deltakere
tilhørende fra foreninger Stord til Trondheim.

Den tradisjonelle elitesamlingen på Barneskjær i pinsen ble i år ikke arrangert, men erstattet
av Mesterskapsamlingen i Åsgårdstrand. Grunnen til at den tradisjonsrike elitsamlingen på
Barnekjær ble ersttatet skyldes flere årsaker. Seilforbundet anmodet klasseklubbene til å se på
mulighetene for å begrense landsomfattende arrangementer. Videre fikk vi som nytt av året
tre arrangører av pinsesamlinger. En i hver landsdel. NOK oppfordret sine medlemmer til å
delta på de regionale trening-samlingene og gikk samtidig inn og støttet arrangørene
økonomisk slik alle at de nye arrangørene ved siden av Tønsberg Seilforening kunne tilby
landslagstrenere til deltakerne.
NOK har i ettertid hatt kontakt med de nye arrangørene som vil gjenta samlingene i 2007.

Rekruttering og organisering
Som klasseklubb for rekrutteringsbåten til norsk seilsport anser styret rekrutteringsarbeidet
som en av sine viktigste oppgaver. Styret føler et ansvar for, og ser seg også berettiget til å ha
meninger og tanker om dette. Med dette mener styret hvordan organiseringen av seiling som
idrett for våre yngste er organisert fra trenings-samlinger til regattaer, samt hvilke
rammebetingelser eller spilleregler vi har å forholde oss til.
Ikke minst er vi opptatt av å gi våre egne utøvere like spilleregler til de konkurrentene de
møter i utlandet. Uansett om vi vil eller ikke, er seiling en idrett som man i tidlig alder kan
delta internasjonalt i. Norge har som de fleste andre land tradisjon for å sende Optimister ut i
verden.. Så mange som 52 seilere deltok i årets JnoM, EM og VM. Da bør vi også gi de gi
erfaring og ferdigheter her hjemme som gjør de i stand til å oppnå gode resultater
internasjonalt.
Når det er sagt, er styret like opptatt av at de mindre ambiøse seilerne som er fornøyd med å
delta lokalt og innen egen krets skal bli ivaretatt. Alle skal få et godt tilbud som bidrar til at de
fortsetter å seile også etter de er ferdig med Optimisten. Jo flere som begynner og jo flere som
går videre til andre klasser, jo bedre har vi som klasseklubb lykkes i rekrutteringsarbeide. Av
den grunn ble Bård Birkeland engasjert til trene og støtte utviklingen av det nye
Optimistmiljøet i Tromsø Seilforning en helg i september. Dersom dette kan bidra til nye
utøvere av seilsporten i Nord-Norge har vi oppnådd vår målsetning.
Sentralt i dagens organisering står Barneirettsreglene. Styret er av den oppfatning at de bør
endres og har i brev av november 2005, søkt NSF om en dispensasjon fra reglene med
virkning fra 2006. NOK har søkt om at grensen for å delta nasjonalt og internasjonalt
reduseres fra 13 til 12 år. Subsidiært at NSF bringer saken inn for Idrettstinget 2007 når
Barneidrettsreglene skal opp til ny vurdering. Søknaden er på agendaen til styremøte i NSF
januar 2006. Til orientering har Skandinavisk Seilforbund satt 12 år som nedre aldersgrense
for å delta i JNoM.
Styret er kjent med at det er delte oppfatninger om Barneidrettsreglene blant våre medlemmer.
Vi hører gjerne mest fra de som ønsker at de skal endres. I inneværende år har enkelte hevdet
eller stilt spørsmålstegn om vi som klasseklubb har en for streng fortolkning av reglene.
Først og fremst vil styret understreke at vi som klasseklubb er underlagt Norges Seilforbund
og er pliktig å følge NSF sin fortolkning av regelverket. Her kommer det klart og tydelig frem
hva som er tillatt og ikke tillatt. Studerer vi NOK sine aktiviteter opp mot de reglene som
gjelder vil man se at vi faktisk har en liberal fortolkning av reglene. Vi nevner her Yngste
klasse i Norges Cupen. Deltakelse for samtlige 11 og 12 åringer i minst 2 stk. Norges Cuper
grunnet en vid definering av seilkretsene som ble innført i 2005.
En ordning vi innførte for å gi de aller ivrigste trening og erfaring de kan dra nytte av senere.
Samtidig opprettholdt vi Yngste klasse da vi vet at det er forskjeller i dyktighet og
ambisjonsnivå. Som rekrutterings-klasse finner vi det riktig å hensynta alle.
Styret er av den oppfatning at en endring av regelverket kun kan gjøres i nært samarbeid med
Norges Seilforbund, og oppfordrer det nye styret til å fortsette etter denne linjen.

Oppsummering
Årets sesong startet i påsken med massemønstring av 120 seilere på nasjonale og utenlandske
trenings-samlinger. Deretter har det gått slag i slag nesten hver eneste helg frem til
sesongsavslutning med 113 deltakere i Juletreseilasen siste helgen i november.
Deltakelsen på NOK sine arrangementer i år har vært meget god. Teller vi opp det antall
treningsamlinger og regatter våre Optmister deltar i gjennom sesongen, kan vi som
klasseklubb være stolte av å representere dyktige entusiatiske seilere som holder et høyt og
positivt aktitivitetsnivå.
Våre resultater fra de internasjonale regattaene er generelt sett fra midten av resultatlisten og
nedover. Årets lyspunkter var enkelte resultater fra Easter Regatta i Holland, og VM lagets
innsats i St. Moritz. Likevel ligger vi et godt stykke etter når vi sammenligner oss med
Sverige.
Det er sikkert flere årsaker til dette. Vi skal være forsiktig med å konkludere, men en god start
mener vi vil være å gi gi våre seilere i en lavere alder mulighet for mere erfaring og trening
her hjemme.
Når det gjelder de aller yngste seilerne oppfordres seilforeningene og kretsene og sjekke ut at
tilbudet til disse er av samme kvalitet som de eldre. Det er også av betydning at våre aller
yngste fra starten av får et kvalitetsmessig godt tilbud.
Avslutningsvis, en stor takk til våre trenere, arrangører og øvrig støtteapparat som alle på hver
sin sin måte gir viktige bidrag til morgendagens seilere.

Norsk Optimistjolleklubb
Styret
Drøbak 22. januar 2006

