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Oppsummering
2011 har vært nok en hektisk sesong for Norsk Optimistjolleklubb. Deltakelsen på NOKs
samlinger har vært god og norske optimistjolleseilere har også i år fått vist seg frem på
internasjonale regattaer og mesterskap. Antallet seilere i Norges Cupen har vært stabilt fra
tidligere år.
Det er en tendens til at stadig flere norske seilere velger å delta på arrangement i utlandet. For
NOK har det vært viktig å arbeide for at det skal være et godt tilbud til alle seilere i Norge,
slik at reise til utlandet ikke skal være nødvendig for å hevde seg i Norge. Optimistjollen står
sterk som opplæringsbåt både i Norge og internasjonalt. NOK har 46 medlemsklubber spredt
fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord, hvilket er en økning på 4 fra i fjor. Styret har arrangert
Påskesamling, Mesterskapssamling, 3 rekruttsamlinger, Nordisk Elitesamling i Marstrand og
foreldreseminar i tilknytning til Påskesamlingen. Styret har også deltatt på arrangement i regi
av NSF, IODAs årsmøte og det er avholdt møte med optimistjolleklubbene i de øvrige
nordiske land.
I henhold til NOKs handlingsplan har styret i 2010 prøvd å sette fokus på følgende
hovedområder: 1) Synlighet og informasjon, 2) Sikre god rekruttering og bredde, 3) Bygge et
godt klassemiljø og bidra til seilerglede, 4) Øke nivået på eliten og 5) Gode sportslige
arrangementer og rammebetingelser. Styret har samlet lagt ned et omfattende arbeid, men det
har vært en ujevn fordeling mellom styremedlemmene.
NOK har igjen hatt et år med høy omsetning. Vi har god likviditet og har hatt et godt
grunnlag for å styre økonomien ut i fra budsjetterte inntekter/kostnader på de ulike
prosjektene (samlinger og mesterskap). Årets regnskap gjøres opp med et overskudd på kr.
28 898 mot et budsjettert overskudd på kr. 12 350. Selv om vår økonomiske situasjon er
tilfredsstillende, har NOK begrensede muligheter til å øke aktivitetstilbud og/eller å gi våre
medlemmer rimeligere deltageravgifter, uten at vi får etablert sponsorer som støtter oss
økonomisk. 2010 har vært et vanskelig år i næringslivet og det har derfor vært vanskelig å
skaffe sponsorinntekter av betydning. Arbeid med sponsorer vil være nødvendig i kommende
år dersom NOK skal kunne øke sin aktivitet overfor klubbene.
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Til sist rettes en stor takk til seilere, foreldre, trenere, arrangører, klubber og øvrig
støtteapparat som alle på hver sin måte gir viktige bidrag til Optimistjolleseilingen i Norge!
Styret i Norsk Optimistjolleklubb
2. februar 2011
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Fra NC 1 i Lillesand
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Medlemmer
Styret i NOK har jobbet aktivt mot eksisterende og nye medlemmer. NOK har sendt ut flere
nyhetsbrev til seilere og klubber som driver med optimistjolleopplæring og vi har fått en egen
side i Seilmagasinet der vi får informert om aktiviteten som foregår i optimistklassen.
Medlemsregisteret har vært løpende oppdatert gjennom året.
NOK hadde ved utgangen av året totalt 204 medlemmer. Disse er fordelt som følger: 200
seilere (inkl. søsken og rekrutter), 3 støttemedlemmer, ett æresmedlem og 46
klubbmedlemmer.

Økonomi
Omsetningen gjennom NOK har i 2010 vært på kr 843 091. Det var budsjettert med et resultat
på kr 12 350, mens Årsregnskapet for 2010 er gjort opp med et overskudd på kr.28 898.
NOKs største inntektskilder har vært medlemskontingenter, andel deltakeravgift fra NCarrangørene, inntekter fra båtregisteret og rekrutteringsstøtte fra NSF.
Klubbens største netto utgifter er lønn og andre kostnader til trenere, økonomisk støtte til våre
medlemmer og abonnementsavgift til Seilmagasinet for alle våre seilermedlemmer.
Medlemsavgiften til enkeltmedlemmene ble sendt ut våren 2010 som en giro vedlagt
Seilmagasinet og alle medlemmer med noen unntak har betalt medlemskontingenten. Til
klubbmedlemmene ble det sendt egen giro i mars og alle klubbene har betalt sitt medlemskap.
Da NOK har stor aktivitet blant medlemmene er det mange innbetalinger i forbindelse med
deltagelse på NOKs arrangementer og mesterskap. For å bedre kontrollen på innbetalinger og
forenkle styrets arbeid har vi i år benyttet Seilmagasinets påmeldingstjeneste til mange av
NOKs arrangementer. Erfaringen med dette er god og det vurderes av styret som fornuftig å
utvide dette fremover, herunder til betaling av medlemskontingent.
Vi har styrt økonomien på våre aktiviteter og samlinger ut ifra et på forhånd fastsatt budsjett
pr. arrangement. Hovedprinsippet har vært at alle samlingene og mesterskapene skulle gå i
tilnærmet null eller få et lite overskudd, med unntak av 1) påskesamlingen som skulle gå med
overskudd og 2) støtte til rekruttsamlingene og trener til EM og VM.
Basert på dårlig erfaring med regnskapsførsel fra tidligere år er regnskapsførselen for 2011
satt bort til regnskapsbyrå. Tilsvarende gjelder føring av lønn. Dette har medført en samlet
kostnad for NOK på kr 46 494 hvorav en del av dette er knyttet til opprydding fra 2009. Selv
om det er ekstra kostnader knyttet til dette mener styret at dette er nødvendig med det antall
bilag som NOKs virksomhet genererer. Det har vært en del arbeid med å rydde opp i noen
utestående beløp fra tidligere år, bl.a. i forbindelse med EM og VM i 2009. Styret har
gjennom dette arbeidet og bidrag fra IODA bl.a. lykkes med å få tilbakebetalt et beløp på
NOK 35 000 som var dobbeltbetalt i forbindelse med EM i 2009.
Styret vurderer klubben sin økonomi som god med en egenkapital på ca. kr 376 459 og
tilfredsstillende likviditet.
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Styrets arbeid
Styremedlemmene har samarbeidet godt gjennom hele året, og det har vært avholdt 10
styremøter. Protokoll fra styremøtene er tilgjengelig på NOKs hjemmeside.
Styret har gjennom hele året besvart spørsmål fra medlemmene på e-post og pr. telefon. Det er
avholdt ett informasjonsmøte ifm. uttak til JNoM og et medlemsmøte ifm. Årsmøtet.
To nyhetsbrev er sendt ut til alle klubber som NOK mener har optimistjolleaktivitet. NOK har
også sendt ut e-post med informasjon i forbindelse med planlegging av samlinger og
mesterskap.
www.optimistjolle.no fungerer som en god informasjonskanal til medlemmene, men det
kunne vært ønskelig med noen flere muligheter til interaktivitet slik at også medlemmene fikk
muligheten til å komme med sine bidrag til innholdet på nettsiden. Styret ønsker å arbeide
videre med å utvikle hjemmesiden slik at denne kan bli en ennå bedre informasjonskanal for
medlemmene. Styret ønsker også at det i større utstrekning kan legges ut informasjon om
“bredden” i sporten. Erfaringsmessig skrives det mye om resultater og prestasjoner, men lite
om breddeaktiviteter. Styret har oppfordret klubber til å komme med stoff til hjemmesiden,
men dette har bare i liten utstrekning gitt resultater. Vi ser også at mange av våre nyhetssaker
på hjemmesiden slås opp som nyhetssaker på www.seilmagasinet.no og www.seilas.no
NOK har i løpet av året hatt løpende dialog med NSF og de andre klasseklubbene.
NOK har som i tidligere år ledet arbeidet med å revidere klasseklubbenes felles NC-håndbok.
NOK har innkalt til og ledet felles møter med juniorklasseklubbene for å planlegge NCene for
2011, og det er avholdt et møte for å gjennomgå NC-søknader og tildele NC for i 2011.
NSF har inneværende år tatt initiativ til enkelte møter med klasseklubbene. NOK er imidlertid
ikke fornøyd med den informasjonen som NSF tilgjengeliggjør på www.seiling.no og vi synes
fremdeles at NSF har altfor liten fokus på optimistjolleklassen og NOKs arbeid for rekruttene.

Båtregisteret
NOKs Båtregister er et offisielt klasseregister for Optimistjoller i Norge. Registeret utsteder
norske båtkort, som erstatter målebrev m.v. ved deltaking i regattaer som Norges Cup og NM.
Avgift for registrering av joller har vært kr 500 for nyregistrering og kr 200 for
omregistrering, samme priser som for 2009. I 2010 har det vært foretatt 54 omregistreringer
og 31 nyregistreringer av båter. Siste registrerte båt er NOR 3676. Inntektene fra båtregisteret
var i 2010 på kr 22 600.

Ranking
Rankinglisten har vært oppdatert løpende etter hver Norges Cup. NOKs rankingregler for NC,
uttak til mesterskap og samlinger samt Lag-seilaser i utlandet er også tilgjengelig på
nettsidene.
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Samlinger
NOKs vintersamling
Som tidligere år har det vært gjennomført NOK Vintersamling. Samlingen ble holdt i regi av
Horten og Åsgårdstrand SF. Det var i 2010 43 seilere på samlingen.
NOK ønsker spesielt å rette en stor takk til Erlend Johansen, Per Andreas og Ylva Brodtkorb
som tilretteleggere for en veldig flott samling.
NOKs påskesamling
Som vanlig arrangerte NOK treningssamling på Fjærholmen i påsken. 56 seilere deltok på
årets samling. Dette er en liten nedgang i forhold til i 2009, noe som nok i all hovedsak
skyldtes at det i 2010 var et eget norsk opplegg på Garda, hvor over 20 norske seilere deltok.
Bård Birkeland var hovedtrener på samlingen, assistert av Gorm Grenness, Martin Kraus
Amundsen og Magnus Brun.
I tillegg til det sportslige er samlingen viktig for miljøskapingen i Optimistklassen. I
motsetning til på Norges Cup arrangementer er det på påskesamlingen tid til sosiale
aktiviteter. Det er også mange foreldre med på samlingen slik at også disse får tid til å bli
kjent med hverandre. Styret mener at denne samlingen er svært viktig for optimistklassen.
Andre treningssamlinger
Norsk Optimistjolleklubb har i 2010, i tillegg til samlingene nevnt ovenfor, arrangert eller
bidratt på følgende samlinger:
Mesterskapssamling i Son for seilere og reserver som var tatt ut til årets JNoM, EM og
VM
Nordisk elitesamling i Marstrand, arrangert av NOK
Rekruttsamling for Østlandet i regi av Soon Seilforening
Rekruttsamling for Sørlandet i regi av Lillesand Seilforening
Rekruttsamling på Vestlandet i regi av Ran Seilforening
Både klubber og enkelttrenere har arrangert samlinger som våre medlemmer har deltatt på.
Noen av de største og viktigste samlingene der Optimistjolleseilere fra Norge har deltatt er:
Optispeed Clinic i Son i juni arrangert av Bård Birkeland
KABBs treningssamling i Palamos i vinterferien
Winners treningssamlinger på Grand Canaria i månedsskiftet januar/februar.
KNS sin treningssamling på Garda i påsken 2010
KNS sin samling på Hankø i høstferien
Pinseleirene i Tønsberg, Arendal og Ran i Bergen
SeilVest

Norges Cup
NOK har hatt tett dialog med alle NC arrangører i forkant av arrangementene, herunder
kommet med innspill og kommentarer til kunngjøring og seilingsbestemmelser. Det har videre
vært en løpende dialog med arrangørene i forbindelse med NC arrangementene. Det har også i
etterkant av arrangementene vært foretatt en evaluering av det enkelte arrangement og
skriftlig tilbakemelding er gitt til den enkelte arrangør om forhold som fungerte bra og ting
som kunne vært bedre. Dette har også vært sendt til neste arrangør slik at de kunne ta lærdom
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av dette.
Styret valgte i 2010 å ha “fleet” seilas i A-klassen. Selv om dette medførte at det i større
utstrekning måtte benyttes “Black flag” i startprosedyren mener styret at innføring av “fleet”
seilas var en suksess. Tilbakemeldingene vi har fått fra seilere, trenere og ledere tyder også på
at dette har vært positivt mottatt.
Årets Norges Cuper ble arrangert i Lillesand, Asker, Horten og Florø. Arrangementene var av
noe varierende kvalitet. Dette viser at det er viktig med god og tett oppfølging av arrangørene
i forkant av arrangementene. Samtidig er det viktig å påpeke at NOK ikke er medarrangør
men premissgiver og diskusjonspartner for foreningene som arrangerer NC og NM. Norges
Cupen i Lillesand var nok det totalt sett beste NC arrangementet i 2010. Vi vil i den
forbindelse rette en stor takk til Lillesand Seilforening og Lillesand kommune som på en
fantastisk måte åpnet hjertet av byen opp for seilerne.
Ordningen med sikkerhetskontroller ble videreført i 2010 og er et viktig bidrag for å unngå
ulykker.
Resultater NorgesCup’en 2010:
Nr. 1 Håvard Aker, Tønsberg SF
Nr. 2 Marcus Salterød Jonas, Horten SF
Nr. 3 Ulrik L. Backe, Vestfjordens SF
Beste jente ble Ragna Agerup fra KNS, som dermed fikk ”napp” i NOKs vandrepokal for
beste jente i Norges Cupen.
Deltakelsen i A-klassen har vært noenlunde stabil fra 2009. I A-klassen deltok i 2010 123
seilere fra 28 seilforeninger (tallene for 2009 var 125 seilere i A-klassen og 31 deltagende
seilforeninger).

NM for Optimist i Tønsberg
NM i Optimist ble i 2010 arrangert som del av Stor NM i Tønsberg. Det ble et fint
arrangement med stort sett fine seilforhold hele tiden.
NOK hadde på forhånd anmodet arrangøren om at det ble avholdt Lag NM i forbindelse med
NM. Dette ønsket imidlertid ikke arrangøren å etterkomme.
Medaljevinnerne i hver av klassene ble:
Jenter
Gullmedalje:
Sølvmedalje:
Bronsemedalje:

Ragna Agerup, KNS
Maia Agerup, KNS
Julie Sydow Mo, Svelvik SF

Gullmedalje:
Sølvmedalje:
Bronsemedalje:

Marcus Salterød Jonas, Horten SF
Ulrik L. Backe, Vestfjordens SF
Henrik Andersen, Nesodden SF

Gutter

Kronprinsens pokal var i 2010 satt opp i Optimist gutt og tilfalt dermed Marcus Salterød
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Jonas fra Horten SF.

NOKs Lag Cup
NOK Lag Cup ble første gang arrangert i 2009. Bakgrunnen for dette var at antallet lag som
deltok i lag NM var synkende. Barneidrettsreglene gjør at det kun er 13-15 åringene som kan
være med i Lag NM, samtidig som flere slutter i Optimisten før de fyller 15 år. For at yngre
seilere skulle kunne få være med har NOK derfor valgt å arrangere en egen Lag Cup.
NOK Lag Cup ble i 2010 arrangert på Nesodden. Hele 21 lag deltok og arrangøren var
dessverre nødt til å avise 2 lag (to klubbers tredjelag) da formatet ellers ville bli for vanskelig.
Det er imidlertid ingen tvil om at NOK Lag Cup er en stor suksess og til neste sesong vil man
vurdere formatet slik at ingen lag skal måtte avvises.
Resultater:
Gullmedalje: KNS 1. lag
Sølvmedalje: Tønsberg SF 1. lag
Bronsemedalje: Vestfjordens SF

Internasjonale mesterskap og regattaer
VM, Langkawi, Malaysia
Norge stilte som vanlig med full kvote på 5 seilere:
Ragna Agerup KNS, Marcus Salterød Jonas Horten SF, Håvard Aker Tønsberg SF, Ulrik L.
Backe Vestfjordens SF og Kristoffer Rosmo Bundefjorden SF.
Norske plasseringer ble Ragna 94, Ulrik 111, Kristoffer 117, Håvard 120 og Marcus 182.
Bård Birkeland var trener for VM-laget 2010.
EM Polen
Under EM stilte vi med 3 deltakere i jenteklassen og 4 i gutteklassen, de som kvalifiserte var:
Celine T. Herud Moss SF, Juni Bjørneset Soon SF, Julie Sydow Mo Svelvik SF, Martin
Halseide Asker SF, Henrik Andersen Nesodden SF, Peder Møynder Lund og Einar S. Wahl –
begge Vestfjordens SF.
Norske plasseringer: Celine 36, Juni 52, Julie 78, Henrik 27, Peder 85, Martin 98 og Einar
107.
Bård Birkeland var trener også for EM-laget 2010.
Junior Nordisk Mesterskap, Helsinki
JnoM ble i 2010 arrangert i Helsinki i Finland.
Den største prestasjonen stod Andreas Dyhr Petersen fra Moss SF for. Han imponerte med
flott seiling gjennom hele mesterskapet og sikret seg bronsemedalje i gutteklassen. I
jenteklassen ble Annikken Bjørnstad fra Asker SF beste norske, med en flott 5. plass.
I Lag-nordisk fikk jentene sølvmedalje, mens guttene ble nr. 4.
Trenere: Gorm Grenness, Kristoffer Erikstad, Ingrid Mortensen og Christoffer Brekke.
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Seilmåling ”på finsk” under JNoM

Lag-EM Lago de Ledro Italia
Gjennom individuelt EM kvalifiserte Juni Bjørneset, Henrik Andersen, Peder Møyner Lund,
Celine Therese Herud og Martin Halseide Norge for EM i lagseilas.
Norge klarte ikke å forsvare EM tittelen fra 2009 og endte til slutt på en 11. plass. Gorm
Grenness var trener for det norske laget under Lag-EM.

Viktige saker som Styret har arbeidet med i 2010
Utstrakt informasjon til medlemmene på nettsidene og gjennom nyhetsbrev.
Planlegging og gjennomføring av NOKs treningssamlinger på elite- og rekruttnivå.
Dialog med årets NC-arrangører
Skriving av NOKs egen side i Seilmagasinet
Planlegging av sesongens internasjonale mesterskap
Holdt kontakt med de danske, svenske og finske optimistjolleklubbene
Utvikling av trenere og sette klare forventninger til deres bidrag
Fortsatt arbeidet med god følgebåtkultur, foreldrevettregler og å redusere antall
protester i etterkant av NC for klasse B
Salg av landslagstøy og eget NOK-tøy (joggebukser, gensere og t-skjorter) for å
profilere NOK og optimistjolleseiling. Styret har hatt sin egen NOK jakke for å bli
mer synlig for trenere, foreldre og seilere under arrangementer
Salg av NOKs bronseror
Skaffe trekkepremier til NOKs arrangementer
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