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Trine Merete Olsen fra Horten vant NM-gull (foto Birger Kullmann)

Administrasjon og økonomi
Styret har bestått av:
Thore Hammarstrøm
Knut Traaseth
Frode Johansen
Elisabeth Snerlebakken
Erik Onstad
Paul Skrede
Eva Knudsen
Anne Cathrine Hübert

Leder
Nestleder
Sportslig leder
Kasserer
Båtregisteret
Webansvarlig
Sekretær
Materialforvalter

Medlemmer:
Foreningen hadde ved utgangen av året 207 betalte medlemskap. Disse er fordelt som følger:
120 enkeltmedlemmer, 56 familiemedlemmer, 28 seilforeningsmedlemmer og 3
støttemedlemmer. I tillegg er det registrert 1 æresmedlem. Antall medlemmer har i 2006 blitt
redusert med 33 stk. i forhold til 2005. Til tross for stor tilgang av nye medlemmer er antall
medlemskap redusert. Årsaken er at flere 91- og 92-modeller ikke har fortsatt i klassen til de
går av for aldersgrensen, men har meldt overgang til Zoom8-klassen. Dette skjedde i 2005
hvor effekten på medlemsmassen kommer først til utrykk i 2006.
Antall medlemmer er representativt i forhold til antall seilere som deltar på NOK sine
arrangementer.
Økonomi:
Klubbens største inntektskilder er medlemskontingenten, Båtregisteret og deltakeravgiften fra
NC-arrangørene. Ved siden av dette kommer inntekter i form av støtte fra NSF og salg av
materiell.
Klubbens største utgifter er økonomisk støtte til sine medlemmer. Støtten gis på elitenivå og
breddenivå. Støtten er i år gitt til reisestøtte til EM- og VM-laget på til sammen kr. 71.000,- I
tillegg er det gitt støtte til å dekke trenerkostnader på flere treningssamlinger. Støtten fordelte
seg i år som følger:
Bredde:
2 trenere til Yngste klasse i fire Norges Cuper
2 trenere til rekruttsamlinger på Øst- og Vestlandet
Trenerstøtte til Pinseleirarrangøren Ran Seilforening på Vestlandet
Elite:
Trenerstøtte til Vintersamlingen
Trenerstøtte til Mesterskapssamlingen 52 stk seilere
Trenerstøtte til deltakerne under Nordisk elitesamling i Marstrand i oktober

Årets regnskap er gjort opp med et underskudd på i underkant av kr. 150.000,- Underskuddet
skyldes støtten til EM- og VM-laget som vedtatt på årsmøtet for 2005. Samt et underskudd på
årets påskesamling grunnet langt færre deltakere enn budsjettert med. Grunnet stor deltakelse
i Yngste klasse under Norges Cupene og på NOK rekruttsamlinger er antall trenere doblet i
forhold til hva som var planlagt.
Styret vurderer klubben sin økonomi som god med disponible midler på ca. kr. 250.000,Det er nå god kontroll på utestående fordringer av medlemskontingent og øvrige poster som
salg av materiell og NC-avgifter.
Møter:
Det har vært avholdt 5 protokollerte styremøter.
NOK har deltatt på IODA`s møte under VM i Uruguay januar 2007
NOK har deltatt på NSF sitt klasseklubbmøte i januar 2006
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 2007
Tildeling av Norges Cuper for sesongen 2007
Oppfølging av søknaden til NSF om endring av barneidrettsreglene

Båtregisteret:
Erik Onstad har hatt ansvaret for føringen av Båtregisteret. Det har vært en svak tilbakegang
av antall registreringer i 2006 kontra 2005.
Internett:
Websidene våre har blitt det viktigste media for kommunikasjon til medlemmene.
I den forbindelse er gammel programvare fra Tor Halvor Solheim i Arendal byttet til ny
programvare fra N3Sport. Våre websider fremstår derfor i nytt moderne lesevennlig og
brukervennlig design. Videre har N3Sport gjort det mulig for at styret selv kan legge inn stoff
på hjemmesiden.
Medlemmene oppfordres til å følge med på klubbens hjemmeside. Styret ønsker fortsatt 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 og Z8K har som tidligere år fungert tilfredsstillende vedrørende
fordelingen av Norges Cupene. Av praktiske årsaker vil en av Norges Cupene ikke være felles
for alle klasser i 2007. For å begrense reisene til de familier som har seilere i flere klasser er
vår mesterskapssamling lagt til samme tid og sted som NC3 for E-jolle, Laser og 29´er.

Sportslige aktiviteter
Regattaer
Norges Cup:
NC-regattaene har som i tidligere år blitt avviklet etter gruppestart metoden. I ettertid har vi
sett at antall deltakere ikke ble så stort som forventet, slik at gruppeinndeling strengt tatt
kunne vært unngått.
Videre har svært mange 12 åringer også i 2006 benyttet seg av tilbudet om deltakelse i eldste
klasse kontra yngste klasse.
Det har gjennom sesongen vært avviklet fire Norges Cuper. Dessverre var samtlige av Norges
Cup regattaene preget av ustabile vindforhold minst en av dagene. 21 av totalt 24 planlagte
seilaser er blitt gjennomført.
De tre beste i Norges Cupen sammenlagt ble:
1
2
3

Kristian Hammarstrøm
Simon Kjellstrand
Kyrre Laugerud Moe

Drøbaksund Seilforening
Tønsberg Seilforening
Asker Seilforening

Beste jente med 4. plass ble Trine Merete Olsen fra Horten Seilforening.
Totalt har 107 seilere deltatt i Norges Cupene.
Norgesmesterskap:
Årets individuelle NM var en del av Stor NM og ble særdeles godt gjennomført av Tønsberg
Seilforening Flott vind og gode seilforhold preget hele mesterskapet. De 8 planlagte seilasene
ble alle gjennomført.
Antall seilere som deltok var til sammen 81 stk.
I klassen for jenter deltok 40 seilere mot 47 i 2005.
I klassen for gutter deltok 41 seilere mot 58 i 2005.
De tre beste i hver klasse ble:
Jenter:
Gull
Sølv
Bronse

Trine Merete Olsen
Ane Gundersen
Ina Berentsen Kullmann

Horten Seilforening
Vestfjordens Seilforening
Bærum Seilforening

Gutter:
Gull
Sølv
Bronse

Andreas Sola Fischer
Kyrre Laugerud Moe
Maxime Schjøtt Brackman

Christianssands Seilforening
Asker Seilforening
Bergens Seilforening

Norgesmesterskap for lag:
Lag-NM ble arrangert av Bærum Seilforening
Dessverre deltok kun 10 lag. Årsaken var blant annet at Lag-NM var lagt til samme helg som
høstens rankingseilas for E- jollene.
De tre beste ble:
Gull

Asker Seilforening
(Anette Kleppestø, Kyrre Laugerud Moe, Brage S. Wiik-Hansen, Marthe
Bjerkåsholmen, Kjetil Blindheim Hole)

Sølv

Oslo og Akershus Seilkrets
(Ingrid Løvendahl Berg, Magnus Andersen, Mikkel Berger, Kristian
Hammarstrøm)

Bronse

Tønsberg Seilforening 1
(Simon Kjellstrand, Fredrik Ryen Hauge, Helene Næss, Oda Kristine Grifftun,
Kristian Fredrik Ødegård)

Asker Seilforening er dermed tildelt deltakelse for EM i klubblag i Italia for 2007.
Internasjonale mesterskap og regattaer
Årets internasjonale mesterskap ble ingen suksess resultatmessig for de norske seilerne.
Unntaket er Ina Berentsen Kullmann fra Bærum Seilforening som seilte inn til en meget
hederlig 4.plass i JnoM.
Videre er det flere lyspunkter dersom vi ser på øvrige internasjonale resultater.
Sesongen åpnet meget bra med flere gode plasseringer i Easter regatta i Holland.
3 norske seilere blant de 10 beste og beste jente med 14. plass i gullfinalen.
Simon Kjellstrand fra Tønsberg Seilforening fikk 2. plass i det åpne amerikanske
mesterskapet. Han fikk dessverre ikke seilt VM i Montevideo fordi han brakk armen.
Treningssamlinger
Norsk Optimistjolleklubb har arrangert følgende samlinger:
•
•
•
•
•
•

Vintersamling i Horten
Påskesamling i Tønsberg hvor seilere fra hele landet deltok
Mesterskapssamling i Åsgårdstrand for de 52 seilerne som var tatt ut til årets JNoM, EM
og VM
Rekruttsamling for Østlandet ble arrangert fra Skiphelle syd for Drøbak
Rekruttsamling for Vestlandet ble arrangert fra Hjellestad Seilforening
Nordisk elitesamling i Marstrand i samarbeid med det svenske Optimistjolleforbundet

Rekruttering og organisering
Styret har fulgt opp søknaden til NSF om å endre aldersgrensen for nasjonal og internasjonal
deltakelse. Det er opprettet en arbeidsgruppe bestående av medlemmer fra NSF og NOK som
har til hensikt å legge saken frem for Norges Idrettsforbund. Barneidrettsreglene skal opp til
ny vurdering på Idrettstinget 2007.

Oppsummering
I god tradisjon har årets sesong vært en aktiv og hektisk sesong for våre yngste seilere.
Sesongen startet i påsken med god deltakelse i nasjonale og internasjonale treningssamlinger.
Også i år samlet Juletreseilasen i Bergen over 100 deltakere siste helgen i november.
Styret er fornøyd med antall deltakere på NOK sine samlinger.
Avslutningsvis, en stor takk til våre trenere, arrangører og øvrig støtteapparat som alle på hver
sin måte gir viktige bidrag til morgendagens seilere!
Norsk Optimistjolleklubb
Styret
Drøbak, 22. januar 2007

