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Oppsummering
Optimistjollen står fortsatt sterkt som opplæringsbåt både i Norge og internasjonalt. NOK har
medlemmer i 28 klubber spredt fra Kristiansand i sør til Trondheim i nord.
Styret har også i år fokusert mye på bredde og rekruttering samt kostnader knyttet til
deltakelse i klassen og på mesterskap.
Innen bredde innebærer NOKs betaling av en trener på samtlige NC’er, samt på
breddesamlingene en betydelig støtte til de som er på vei inn i sporten. I tillegg krever NOK
at arrangørklubbene på NC-ene stiller med en B-trener. Styret mener at dette er vel anvendte
midler som sikrer at nye seilere får en god oppkjøring til deltakelse i nasjonale regattaer på
rekruttsamlingen i tillegg til at selve deltakelsen på NC i klasse B kan skje uten at klubb eller
foreldre behøver å være på banen.
Klubbens økonomi har i flere år vært anstrengt. Balansen har for så vidt vært akseptabel, men
likviditetssituasjonen har vært problematisk særlig tidlig på året når det skal forhåndsbetales
for internasjonale mesterskap og kontingenten enda ikke er kommet på konto. Eksempelvis
var det i månedsskiftet mai/juni 2015 ca. kr. 7000.- på konto. Dette er helt klart for lavt for
forsvarlig drift av klubben. På grunn av god kostnadskontroll og sponsing av landslagstøy ser
det imidlertid ut til at likviditetssituasjonen er bedret og denne situasjonen derved kan unngås
for fremtiden.
2015 har også vært et år med eksepsjonelt gode sportslige resultater: Mathias Berthets bronse
er den beste plasseringen på mer enn 30 år i et optimist VM. Ikke siden Njål Slettens
gullmedalje har Norge tatt medalje overall i optimist VM!
Det har tidligere vært vanlig at NOK støttet deltagelse i VM og EM med fra 5 og helt opp til
15 tusen per seiler. Styret har vurdert at slik støtte til de beste seilerne ikke støtter opp under
ønsket om å prioriterer bredde og rekruttering. I tillegg synes styret det er prinsipielt feil at en
vesentlig del av kontingent hentet inn fra mange medlemmer over hele landet skal gå til noen
få heldige som får delta på VM eller EM. Takket være rimeligere løsninger på mesterskapsSist revidert: 07.02.2016

og andre samlinger samt betydelig egeninnsats fra styremedlemmer og lagledere er allikevel
ikke kostnadene for deltakelse på VM eller EM nevneverdig høyere enn de var tidligere år.
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!
Omsetningen gjennom NOK har i 2015 vært på kr 699.256,25. Resultatet for året er positivt
med kr. 132.554,09 som foreslås overført til annen egenkapital.
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Medlemmer
Styret i NOK har jobbet aktivt mot eksisterende og nye medlemmer.
Medlemsregisteret har vært løpende oppdatert gjennom året.
NOK hadde ved utgangen av året totalt 172 medlemmer. Vi har ett æresmedlem.

Økonomi
NOK har i 2015 hatt en omsetning på kr. 699.256,25. Største delen av NOKs omsetning er
relatert til deltagelse i VM, EM (også Lag-EM) og Nordisk. I tillegg har hovedomsetningen
vært fra Medlemskap i NOK, båtregistreringer, andel av omsetning fra NC-arrangører samt
omsetning av bronse, sølv og gull ror.
Resultatet i 2015 er positivt med kr. 132.361,07.
Klær og vester ble avskrevet i 2014 regnskapet. Restlageret ble solgt til sterkt rabaterte priser
under Pinseleier i Tønsberg har gitt et bidrag til resultatet på NOK 11.550,-.
Det har vært inntektsført inntekter fra Båtregisteret med kr 28.778,- og fra Medlemskap
52.315,-. Dette er innbetalinger via deltager.no og er ført i samme post i regnskapet.
Klubbens største netto utgifter er lønn til trenere.
Internettløsningen for å registrere og betale medlemskap i NOK og båtregister på
www.deltager.no har fungert som i fjor. Samme løsning har vært benyttet for
arrangementspåmelding og betalinger.
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, med unntak av påskesamlingen som skulle gå med overskudd og støtte til
rekruttsamlingene.
Styret vurderer klubben sin økonomi som akseptabel. Egenkapitalen er nå på kr. 242 403,89.
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Styrets arbeid
Styret har gjennom hele året besvart spørsmål fra medlemmene på e-post og pr. telefon. Det
er avholdt informasjonsmøte ifm. uttak til mesterskapene.
Styret har lagt vekt på hurtig og god informasjon via web på optimistjolle.no. Siden ble totalt
fornyet i 2014, noe som har forbedret utseende og lesbarhet.
Styret ønsker 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 vil fortsette å oppfordre klubber til å komme med stoff til hjemmesiden, og arbeide for
at dette skal bli en levende og interessant nyhetskanal.
NOK har i løpet av året hatt løpende dialog med NSF og de andre klasseklubbene.
I dialog med NSF er ansvaret for NC-håndboken overført til NSF. NSF kaller inn til møtet om
fordeling av NC samt koordinerer de forskjellige ønsker mht arrangørklubber. Det er mange
hensyn som må tas ved fordeling. Viktigste hensyn er at reisetid fordeles over tid og seilere
slik at ingen seilere tilbringer “dagevis” i bil for å komme til og fra Norgescup.

Båtregisteret
NOK’s Båtregister er et offisielt klasseregister for Optimistjoller i Norge. Registeret utsteder
norske båtkort, som erstatter målebrev mv. 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 2014. Inntektene fra båtregisteret var i 2015 på kr
28.778,- (2014: kr 30 000,-).

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. Stor takk til Johan Nyland for at han tatt jobben med å holde rankingen oppdatert.
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Samlinger
NOKs påskesamling

Årets påskesamling ble 2015 avholdt på Bolærne i perioden 23-31 Mars.
Tønsberg Seilforening organiserte samlingen i samarbeid med Norsk optimistjolleklubb og
Norsk europajolleklubb. Samlingen foregikk parallelt med samlingen i Nederland og i Garda
og en del seilere deltok på denne.
Trenere under samlingen var: Geir Dahl Andersen, Bjørnar Erikstad og Gorm Grennes.
Trenerteamet fungerte svært godt.
Rundt 50 seilere deltok på 4 dager med svært gode forhold i utrolige fine omgivelser. Det ble
brukt mye tid på evaluering på land etter øktene. Seilerne hadde også felles varm lunsj med
trenerne. En solid varmlunsj ble satt pris på av alle.
Treningen hadde fokus på «rustbanking» og forberede seilerne på sesongens NC regattaer.
Seilerne ble gruppert etter ferdigheter og trenerne roterte på de ulike gruppene.
En del av trening forgikk utenfor Bolærne med mulighet til å teste strøm og bølger mens det
var også mulig å seile godt beskyttet på indre del av øygruppen.
Tønsberg seilforeningen hadde en imponerende logistikk på plass. De andre seilforeningene
stilte med sikringsbåt. Alle foreldrene som ønsket det fikk mulighet til å overnatte på
Bolærne. Det var nok med frivillig til ulike oppgaver.
Alle økter ble gjennomført som planlagt. Sammen med 2 økt per dag, debriefing, tilgang til
treningsanlegg og sosiale aktiviteter om kvelden gjorde det en flott og lærerik samling.
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Andre treningssamlinger
Norsk Optimistjolleklubb har i 2015, i tillegg til samlingen nevnt ovenfor, arrangert eller
bidratt på følgende samlinger:
● Vintersamling på Hove i regi av Arendals Seilforening
● Mesterskapssamling på Bolærne for seilere som var tatt ut til årets JNoM,
EM og VM. I tillegg deltok seilere som var kvalifisert ihht rankingen men som var
for unge til å delta på mesterskapene.
● Rekruttsamling for Østlandet i regi av Drøbaksund Seilforening
● Rekruttsamling på Vestlandet i regi av Bergens Seilforening
● Rekruttsamling på Sørlandet i regi av Søgne Seilforening
● Rekruttsamling i Nord i regi av Trondheim Seilforening
I år var det danskene sin tur å organisere felles nordisk elitesamling noe som de dessverre
ikke klarte å få til. Neste år er det svenskene sin tur og vi kan ta høyde for en elitesamling i
Marstrand.

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.
Årets Norges Cuper ble arrangert av Tønsberg Seilforening, Bergens Seilforening i samarbeid
Hjellestad Seilforening, Moss Seilforening og Bundefjord Seilforening. Arrangementene gikk
veldig bra, var godt organisert og det var høy kvalitet på banen. Det er mange faktorer og
tidligere erfaringer som gjør 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.
Resultater Norges Cup’en 2015:
Nr. 1 Uffe Sogn Tomasgaard, Drøbaksund SF
Nr. 2 Mathias Berthet, KNS
Nr. 3 Tobias Sandmo Birkeland, Ran SF

NM for Optimist i Nesodden
NM i Optimist ble i år arrangert av Nesodden Seilforening på Steilene. Det ble et fint
arrangement med akkurat nok vind til å gjennomføre 6 seilaser i løpet av 3 dager. Med tenke
på fremtidig NM, er det viktig å holde på kravet om at mesterskapet skal gjennomføres over 3
dager. Det gjør regattaen mer spesiell, mer attraktiv for utenlandske seiler og gir mulighet til å
gjennomføre nok seilaser. Coming Star gruppen var rekord stor i år, et veldig bra tiltak for
rekruttering. I år fikk vi besøk av VM laget fra Sverige. De Norske seilere fikk veldig god
matching både i jente og gutt klasser noe som gjorde mesterskapet ekstra spennende.
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Medaljevinnerne i hver av klassene ble:
Jenter

Gutter

Gullmedalje:

Sarah Thodesen, Bundefjord SF

Mathias Berthet, KNS

Sølvmedalje:

Pia Dahl Andersen, Asker SF

Tobias Sandmo Birkeland, RAN SF

Bronsemedalje:

Nora Edland, Asker SF

Uffe Tomasgaard, Drøbaksund 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.
Dommerutvalgets klage til regel og apellkomiteen i 2013 resulterte i noen mindre justeringer
på hvordan lagoppsettet ble gjennomført.
NOK Lag Cup ble i 2015 arrangert for andre år på rad i samarbeid med Tønsberg SF. Det var
ingen seilforeningen som meldte seg for å organisere. Tønsberg SF, takket være Bjørnar og
Tim, meldte seg til slutt for å organisere. Dette ble en flott arrangement med jevne matcher.
10 lag deltok i år ( ifht. 14 lag i 2014). På like linje som i fjor fikk vi flott vær denne helgen
med akkurat passe vind for lagseiling. Banen ble lagt helt inn mot land på Fjærholmen, slik at
tilskuere og andre kunne se det hele fra land.
Resultater:
1. plass: KNS
2. plass: RAN SF
3. plass: Asker SF
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Internasjonale mesterskap og regattaer
VM- Kamien Pomorski Polen

Årets verdensmesterskap ble arrangert fra 25 august til 5 september i Polen, Kamiensk
Pomorski. Det var opprinnelig planlagt å seile i “dammen”, en liten innsjø, men pga. mange
deltaker ble det bestemt å seile ut i sjøen. Dette kombinert med et mesterskap som kommer
på slutten av sommeren passet dette godt for våre seilere. Seilforholdene var gode, men
værmeldingen var ustabilt. Norge stilte med et lag med mye erfaring med 4 seilere som hadde
deltatt i tidligere VM (Italia og Argentina).
Gonzalo Pollitzer (Bocha) var trener for de norske seilerne. Erfaringene med bruk av Bocha
som trener var stort sett gode. Barna er flinke i engelsk slik at språkmessig var det små
problemer. Bocha er en av de meste meriterte trenere i optimistjolle klassen. Han har mye
erfaring med å coache seilere i internasjonale mesterskap og med å få til resultater.
Kostnadsmessig ble det noe høyere enn å bruke en norsk trener grunnet høyere euro kurs.
Samtidig kjøper man ikke samme tjenesten. Bocha leies inn gjennom et firma slik at NOK
slipper et arbeidsgiver ansvar. Basert på erfaring fra tidligere mesterskap og med sterke
personligheter blant foreldrene til VM laget var det er poeng å bruke en profesjonell trener.
Resultatmessig og tatt i betrakning en record stor deltagelse (275 seilere) var dette det beste
VM som Norge har seilt de siste 30 år.
3. Mathias Berthet KNS, 11 Uffe Tomaasgaard Drøbak SF, 36 Tobias Birkeland RAN SF,
113 Jesper Moberg Bundefjord SF, 167 Fredrik Andresen Bundefjord SF.
Lagseilingen gikk ikke så bra, seilere klarte ikke å klassifisere seg til finale dagen. Dette ga til
gjengjeld en ekstra fri dag og to ekstra fri kvelder. Pga. lite vind måtte lagseilingen
gjennomføres om kvelden etter individuelle seilaser.
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EM - Pwllheli, Wales

Det norske laget besto av: Pia Dahl Andersen, Emil Dagsberg, Karoline Eirin Vabø, Sarah
Thodesen, Knuta Bugge, Even Baanrud, Magnus Behrens, Erik Karlsen. Trener var Marcus
Salterød Jonas.
Marcus gjennomførte personlige samtaler med alle seilerne i forkant av mesterskap med fokus
på å finne ut hvordan han best kunne hjelpe de med å prestere under press. Fellesnevner for
alle seilerne var at de gledet seg til mesterskapet, men samtidig var nervøse. Basert på
tilbakemeldinger fra hver enkelt seiler satt Markus et fellesopplegg for gruppen samtidig som
han prøve å tilpasse den enkeltes behov.
I tillegg til mesterskapsamling på Bolærne deltok 5 av 8 EM seilere til en mesterskap
forbedrende samling i Tønsberg hvor Markus hadde ansvar for EM seilere.
I Pwllheli gikk det meste fra arrangørs side på skinner. Det nye klubbhuset ble operativt da
mesterskapet startet, og det var et godt opplegg for seilerne hele veien. Klubben arrangerte
trenermøte hver morgen, hvor de ga god informasjon. Det var god kommunikasjon med alle
nasjoner, og arrangørene var åpne for innspill på hvordan mesterskapet kunne forbedres.
Regattasjefen, Peter Saxton, hadde også vært banesjef i London-OL, så de var mer enn godt
nok kvalifisert til å arrangere et Optimist-EM. Det var tracking på alle seilerne, og
resultatlister ble hengt opp på land umiddelbart etter målgang. Med restaurant på land var det
også lagt godt til rette for supportere.
Som deltakerhotell brukte de den lokale «campingen». Der ble Norge tildelt to
seksmannsleiligheter. Standarden på disse rommene var langt høyere enn det de vanligvis er i
et Optimistmesterskap. Vi hadde god plass og tørkemuligheter. Seilerne fikk «ordentlig» mat,
og shutlebussene fungerte bra. Alt i alt var det veldig lite å utsette på arrangementet.
Tidevannsforskjellen i Pwllheli er på cirka 4 meter. Likevel var det relativt lite strøm på
banen. Dagene før mesterskapene hadde vi lite til middels fralandsvind. Unntaket var siste
treningsdag før Practice Race, hvor det var for mye vind til å seile. Under regattauken var det
for det meste i overkant av 8 m/s skiftende pålandsvind. I de fleste racene var ikke
vindskiftene et stort problem, men i enkelte race fikk dette store utslag. Med all vinden under
mesterskapet, bygde det seg fort opp store dønninger. Ettersom det blåste konstant nesten hele
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uken, vokste dønningene for hver dag. Dette var uvante forhold for de norske seilerne, og i
begynnelsen slet de fleste med bølgene
De norske prestasjonene i mesterskapet var mye høyere enn på mange år. Det som var gøy var
at alle, uansett nivå, fikk smake litt på det å ligge foran. Alle klarte minst ett en-sifret resultat i
sitt felt. Fire av åtte seilere kom til gullfeltet.
Flesteparten av de norske seilerne var veldig komfortable med hardvind, og presterte sitt
beste nesten hele tiden. Noen av seilerne var veldig lette, så Marcus prøvde å få dem til å
fokusere på læringsutbyttet av å seile i slike forhold i et stort, tøft felt fremfor å henge seg opp
i enkeltresultater. Alle, uansett plassering, lærte mye av dagene i Wales.
Resultater (inkludert ikke-Europeere):
Gutter (totalt 159 deltagere)
Emil Dagsberg:
Even Baanrud:
Knuta Bugge:
Erik Karlsen:
Magnus Behrens:

Jenter (totalt 98 deltagere):
33
49
52
125
130

Karoline Eirin Vabø:
Pia Dahl Andersen:
Sarah Thodesen:

33
54
56

Junior Nordisk Mesterskap 2015 Finland

Junior Nordisk mesterskap ble arrangert i Kantvik, sørvest for Helsinki 20-26 juli. 76 jenter
og 91 gutter fra Norge, Finland, Sverige, Danmark, Estland, Latvia og Litauen deltok
i optimistklassen. Det ble finsk seier både i jente- og gutteklassen.
Nora Edland seilte inn til sølv og Kornelia Juul Nyland til bronse i optimistklassen. Jentelaget
står for den beste norske prestasjonen i nordisk på flere år. Seilforholdene var utfordrende,
med mye vindskift og varierende vind. Men de norske jentene holdt nervene under kontroll og
seilte flott gjennom hele mesterskapet.
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I tillegg til de to pallplassene kom Vilde Skirstad Pollen fra Bærum på en 5. plass mens
Mathilde Elise Lind fra Bergen Seilforening sikret en 11. plass. Jentene fikk også bronse i
lagseilasen. Henrik Håland fra Bærum Seilforening ble beste norske gutt på en 12. plass,
mens Thomas Johan Frigstad fra Lillesand seilforening var neste norske på 24. plass.
Det var en flott gjeng på nesten 40 seilere fra Norge som dro til Finland. Foruten om lange
dager på fjorden var det også meget sosialt med grillkvelder og landskamp i fotball mot de
andre nasjonene. En trivelig uke for seilere, søsken og foreldre. Vi hadde med oss en flott
trenestab med Amalie, Magnus, Gorm og Ingrid som gjorde en kjempe innsats med seilerne
under hele mesterskapet og ikke minst en fin foreldregruppe som bidro til at alle seilerne
skulle ha det best mulig og at det meste av logistikken skulle gå knirkefritt.

Viktige saker som Styret har arbeidet med i 2015
●
●
●
●
●
●
●

Informasjon til medlemmene på nettsidene og Facebook.
Planlegging og gjennomføring av NOKs treningssamlinger på elite- og rekruttnivå.
Dialog med årets NC-arrangører
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 (seilvester, joggebukser, gensere og t-skjorter)
for å profilere NOK og optimistjolleseiling.
● Salg av NOKs bronseror, sølv og gullror
● Skaffe trekkepremier til NOKs arrangementer
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