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R A N   S e i l f o r e n i n g

Årsmelding for 2007

23 Expresser på startlinjen. Fra en av 12 starter i Hauglandsosen, NM for Express 2007

R A N   S e i l f o r e n i n g   .    A n g l e v i k    .   5 3 5 3    S t r a u m e    .    N e t t s t e d :    r a n s e i l . c o m
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Årsmøte i RAN  Seilforening 2007

Innkalling til Ârsmøte
I henhold til Lov for RAN Seilforening 
innkalles medlemmene til årsmøte 

onsdag 28.11.07 kl 19.oo i Ranheim

Det vises til innkalling på vår hjemmeside, 
oppslag i RAN Seilforening og, annonse i 
dagspressen 

Endelig saksliste:

1. 
Godkjenne innkallingen og dagsorden

2. 
Valg av dirigent, referent, 2 
stemmetellere, samt 2 personer til å 
undertegne protokollen

3. 
Behandle årsmelding for 2007

4. 
Behandle regnskap for 2007

5. 
Behandle innkomne forslag:
- Forslag fra styret om endring av tidspunkt 
  for årsmøtet

6. 
Bestemme lagets organisasjon

7.
Behandle årsplan for 2007

9.
Økonomi
- Kontingent for 2008
- Budsjett for 2008

10. 
Valg av:
- Styre
- Revisorer
- Ledere/medlemmer til komiteer
- Representanter til idrettens 
  kontaktutvalg
- Representanter til ting i de 
  organisasjoner laget er tilsluttet
- Valgkomite på 4 personer

Anglevik 19.11.2007

Rolf Hermansen
leder
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Årsberetning for 2007
Selv om ikke alle målsettinger er oppfylt 
for året 2007, kan vi se tilbake på et aktivt 
og fremgangsrikt år. Vi merker nok fortsatt 
virkningen av et omfattende utbyggings-
program på alle nivåer. Slik sett har nok 
dugnadsinnsatsen vært begrenset til det 
som måtte gjøres, mer enn det som var 
målsettingen. Like fult skal vi si oss fornøyd 
med innsatsen som et ”mellomår” før 
sluttspurt på utbyggingen setter inn.

 Vi kan glede oss over nye positive 
medlemmer, vekst og utvikling i havnen og 
stor sportslig aktivitet.

Utbyggingen
Gjennomføringen av tredje byggetrin 
måtte legges foreløpig på is. Etter at 
prisene på det nye  klubbhuset kom inn så 
styret ingen realisme i å sette prosjektet 
i gang. I det opphetede byggemarkedet 
var prisene fordoblet i forhold til tidligere 
kalkyle. ”Rike onkler” står heller ikke i kø 
for å gi av sin formue. I prinsippet er tiden 
for bruk av spillemidlene utløpt. Vi har 
søkt om utsettelse ett år og fått innvilget 
dette. Planen er nå å starte arbeidet ed 
garderobedelen i slutten av april 2008

Noen nyvinninger på utbyggingssiden er 
likevel kommet på plass i 2007. Etter at 
ekstraordinært årsmøte godkjente avtalen 
med Seilmaker Iversen Båt as, har vi fått 
et bedre anlegg for båtopptak og flere 
båtplasser. For å få dette til måtte vi også 
endre jolleslippen. Dette ga grunnlag for 
å bedre kappasiteten. Vi har nå et supert 
jolleanlegg, som også fungerer godt for 
katameranene.

RAN har i år også fått ny mastekran.

Medlemmer
Foreningen har et svært stabilt 
medlemmstall, selv om vi i år har hatt en 
liten nedgang, Dette skylles to ting. Et stort 
antall juniorer meldte seg inn som del av 
sjøspeiderne, men som nå alle er ute på 
grunn av manglende kontingentinnbetaling.
Flere seniormedlemmer har heller ikke 
betalt kontingent, selv etter purring, og er 
derfor strøket. Medlemmene fordeler seg 
slik:
          2006 2007
- senior     214    224
- junior      51     26
- pensjonister     20     22
- studenter       12     18
- dameklubben       7       5

Sum                        304      295

Det går så det griner. Fra Pinseleiren 2007

Styrets arbeid
Det er avholdt 8 styremøter. Styret har vært 
representert på NSF sitt seilting i Molde, 
årsmøte i Hordaland Seilkrets og årsmøte 
i Fjell Idrettsråd. Vi har også deltatt i 
terminlistemøter i Hordaland Seilkrets.
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Det ble nedlagt et stort arbeid i forbindelse 
med innhenting av anbud på nytt 
klubbhus. Styret har ellers arbeidet med å 
tilrettelegge for trening, regatta og andre 
sportsorienterte arrangement. NM for 
Express har ellers lagt stort beslag på flere 
styremedlemmer.

Økonomi
Årets regnskap er oppgjort med et 
underskudd på kr 21 354,-. Dette skyldes 
blant annet:
- Større utgifter til Jolleslipp enn beregnet
- Svikt i automatinntektene 
- Mindre tilskudd fra Fjell kommune

Selv om vi dette året har et underskudd 
er det flere positive utviklingstrekk i 
økonomien. Inntekten på havnen er 
tilfredsstillende, inntektene på kranen 
ligger over budsjett og det samme 
gjelder innbetalte kontingenter. Likevel 
er faste utgifter så omfattende at vi må 
ha god kontroll med økonomien, og 
”styringsregelen” med kr 300 000,- til 
likviditesdisposisjon er helt nødvendig. 

Noen paradokser kan vi også peke på. 
Vi betaler nå betydelig mer i kommunale 
avgifter til Fjell kommune enn det vi 
mottar fra kommunen i støtte til barne- og 
ungomsarbeide. 

Automatintektene er nå helt borte, og vi vet 
lite om hva den nye ordningen vil gi

Sport
Jollemiljøet i RAN har hatt en liten 
tilbakegang dette året. Grunnlaget for 
rekruttering i nærområdet er fortsatt godt, 
og gir et godt grunnlag for videre vekst og 
utvikling. Pnseleiren for joller er kommet for 
å bli. Dette er et stort sportslig arragement 
som krever mye. Se ellers rapport fra 
jolleutvalget. 

Tur- og havseiermiljøet har utviklet seg godt 
med flere båter i havnen. Både på vanlige 
regattaer og på ”Hjeltefordtrimmen” har

RAN hevder seg godt.  ”Hjeltefjordtrimmen  
er nå den største midtukeregattaen i 
Hordaland, med opptil 30 båter til start
Gjennom medvirking i BergenCup bidrar 
vi også til voksen-rekruttering. I år er det 
avviklet 31 regattaer sammen med Nautic.  
Sailing. Se ellers rapport fra Tur & hav

Årets NM for Express var en stor 
vitamininnsprøytning for kjølbåtmiljøet. 
RAN har nå 4 Expresser i havnen og har 
gode muligheter til å øke antallet av slike 
aktive regattabåter. Her ligge det også  store 
muligheter til, blant annet, å gi et tilbud til 
tidligere jolleseilere. Se ellers rapport fra 
Kjølbåtgruppen.

Fra BergenCup i RAN 2007

Anlegget i RAN har ellers vært mye i bruk til 
sportslige arrangement, også utenom våre 
faste. Dette gjelder både seildager for Fjell 
Idrettskule, seilsamlinger for BSI Seiling og 
BergenCup.

Eiendom
Også i år er det foretatt mye godt arbeid 
med vedlikehold av anlegget, selv om ikke 
alle prioriterte oppgaver er gjennomført. 
Se ellers rapport fra Eiendom- og anleggs-
utvalget.

Eiendommen i Damsgårdsveien er fortsatt 
under regulering. Utvalget som er nedsatt 
for å følge sake har kontinuerlig kontakt 
med BOB og fester Atle Halvorsen. 



6 7

PR/Informasjon
Serveren som nettstedet vårt var lagt på 
kollapset tidlig i vinter. I dette uhellet røk 
også backup av alle dokumenter. Heligvis 
kunne mye reddes fra Google, men noe 
gikk tapt for alltid. Nettstedet har nå fått 
ny design og kan lett vedlikeholdes av alle 
grupper og utvalg. Fortsatt er nettsiden 
vår viktigste informasjonskanal. Se ellers 
rapport fra PR/Informasjon.

Organisasjon og tillitsvalgte i 2007
Styret:
Rolf Hermansen Leder
Jan Henrik Nordeide  Nestleder
Toril Haugsdal Sekretær
Børre Børresen Kasserer
Jan Erik Iversen Eiendom
Leif Ulvatne  Regatta
Tordis Lerøen  PR/Info
Åge Landro  Jollegruppen
Svein Holmefjord Tur- og hav
Steinar Kålås   Kjølbåt

Eiendoms- og anleggsutvalget:
Jan Erik Iversen Leder
Bjørn Normann Ansvarlig havnen
Niels Tore Lerøen 
Lasse Stenberg Ansvarlig kai/nøst
Ronny Villanger Ansvarlig hytten/ 
   utleie
Regattautvalg:
Leif Ulvatne  Leder
Knut Nordeide
Jens Riis
Stig Aaberg

PR/Info:
Tordis Lerøen  Leder
Jannice Hanevik

Tur- og havseilergruppen:
Svein Holmefjord Leder
Sissel Børresen
Torbjørn Alver
Thor Olsen

Jollegruppen:
Åge Landro  Leder
Harald Blø
Jan Henrik Nordeide
Ingmar Westervik
Sigurd Smith
Svein Grasmo
Jan Jetmundsen
Reidun Erland
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Kjølbågruppen:  
Steinar Kålås  Leder 
Gunnar Storebø
Helge Sandtorv

Revisorer:   
Claes Smith  
Ingemar Waage

Valgkomité:
Elin Brakstad Smith   Leder
Harald Blø 
Ingemar Westervik 
Thor Olsen

Andre tillitsverv:
Ingmar Westervik
Styremedlem Hordaland Seilkrets og 
medlem av HSK´s jolleutvalg

Rolf Hermansen
Medlem valgkomiteen NORLYS  
Medlem valgkomiteen HSK

Edith Erstad
Medlem i Norges Seilforbunds lovutvalg
  
Atle Kaurin 
Medlem i Norges Seilforbunds 
kontrollkomite 

Åge Landro
RAN´s representant i Fjell Idrettsråd

Steinar Kålås
Medlem av Tur & havseilerutvalg i HSK

Dommere
Forbundsdommere:
Geir Dahl Andersen 
Tordis Lerøen  
Atle Kaurin 
Helge Kaurin Nilsen
Kai André H. Nilsen
Jens Riis  

Kretsdommere:
Børre Børresen 
Nic Eland
Otto Kaurin Nilsen   

Krets match-dommere:
Atle Kaurin 
Jens Riis    
Geir Dahl Andersen
Bjørn Erik Knudsen

Nasjonale match-dommere:
Geir Dahl Andersen

Utdannede regattasjefer:
Atle Kaurin  
Otto Kaurin Nilsen   
Jens Riis

Målere:
LYS    
Jan Henrik Nordeide  

Trenere:
Knut Nordeide
Camilla Bergesen
Anders Landro
Mats Mæland
Lim Nordeide
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Årsrapport regattautvalget
For 2007 har vært færre jolleregattaer, mens 
regattaer for T&H omlag som de siste år. 
Hjeltefjordtrimmen i samarbeide med Askøy 
Seilforening har stadig økende deltagelse og 
et NM for Exspress var årets høydepunkt. 
Anlegget vår fungerer stadig bedre og i 
år har vi også fått ny jolleslipp som en 
ytterligere forbedring og vi har supplert 
noe på utstyrssiden blant annet med nye 
regattaflagg/merker.

   
Regatta arrangementene har vært 
gjennomført etter planen slik:
24. februar ”Snøføyken”
8. mai Hjeltefjordtrimmen
15. mai Hjeltefjordtrimmen
22. mai Hjeltefjordtrimmen
26. – 28. mai Pinseleir for joller
2. og 3. juni ”Nautic Sailing Øygarden Rundt” 
5. juni Hjeltefjordtrimmen
12. juni Hjeltefjordtrimmen
19. juni Hjeltefjordtrimmen
30. juni ”Sommerregatta” 
7. august Hjeltefjordtrimmen
14. august Hjeltefjordtrimmen
21. august Hjeltefjordtrimmen / Tune
23. – 26. august ”NM Express”
28. august Hjeltefjordtrimmen
4. september Hjeltefjordtrimmen
8. september ” ”Høstregatta” joller og kjølbåter
11. september Hjeltefjordtrimmen
29. september Klubbmesterskap tur- og hav
30. september Klubbmesterskap joller

Etter innspill fra Tur- og havseilerutvalget 
i seilkretsen tok vi på oss å arrangere 
vinterseilasen  ”Snøføyken”, som dermed 
kom tilbake til RAN etter 8 års fravær.  
Regattaen ble gjennomført 24.februar i 

svake vindforhold med 19 startende båter 
i 3 klasser. Det ble seil på faste merker i 
Hjeltefjorden og ble på grunn av sviktende 
vind kortet av. Det deltok 6 RAN båter 
med Nicoline, Rolf Hermansen og Jenny E, 
Øyvind Fjeldsbø, som vinnere i sine klasser. 
Vinner o.a. ble Nikita med Øyvind Skogen 
Askøy.

Hjeltefjordtrimmen, i samarbeide med 
Askøy Seilforening, startet opp 8 mai. Den 
har i hele år hatt god og stigende deltagelse 
med over 30 startende båter på det beste. 

Tilsammen har 65 båter deltatt på 
Hjeltefjordtrimmen i 2007. Som rekrut-
terings arrangement fungerer dette 
utmerket med forholdsvis enkel og 
uhøytidelig gjennomføring, men likevel 
treningsmessig seriøs og utfordrende for 
de mer etablerte seilerne. Utfordringen blir 
å videreutvikle og samtidig opprettholde 
tiltaket etter intensjonen slik det har fungert 
i år.

På jollesiden har det som sagt vært få 
regattaer i RANs regi, men vår tradisjonelle 
”Pinseleiren”  som er et stort arrangement 
med mye ressursbruk, blir en motvekt i sted 

Etter runding av toppmerket       Øygaren Rundt, solnedgang med Fedje i bakgrunnen
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”Nautic Sailing - Øygarden Rundt”, 2. 
– 3.juni, ble i år arrangert for 4. gang med 
start og målgang i Angleviken. I alt startet 
det 15 båter i  2 klasser, LYS og double hand. 
6 av båtene var fra RAN.
Væreutsiktene var desverre ikke de 
beste med varsel om lite  vind som 
hovedutfordring  korteste alternative løp 
ble derfor valgt. Seilasen startet da også 
med svak og variabel vind men første del 
av seilasen ble likevel gjennomført med alle 
båter passert nordligste rundingspunkt, 
(Frilsøy syd for Fedje), før midnatt. Desverre 
forsvant vinden ut på natten helt og selv 
om løpet ble avkortet ved Jona lykt, som 
var neste rundingsmerke, var det kun 3 
båter i LYS klassen som fullførte. Vinner ble 
Karisma, Harald Matland Nordhordland 
med Jenny E, Jan Fjeldsbø RAN på en 
2.plass. 

Sommerregattaen for T&H ble gjennomført 
30. juni med 23 startende båter, noe som 
datoen tatt i betraktning må være bra.
Det ble seilt i 4 klasser. En regatta ble 
gjennomført på pølsebane, (hvor 4 
Expresser gjennomførte 4 seilaser). En 
regatta ble seilt i LYS med en klasse m/
spinnaker på faste merker, en klasse for 
singel hand og en klasse for double hand.
14 båter fra RAN startet og skarpest av disse 
gjorde Tilla, Tordis Lerøen det, med 1.plass i 
sin klasse og med beste korrigert tid o.a.

Årets store arrangement var oppgaven 
med gjennomføring av NM for Express. 
Et spesielt nedsatt utvalgt, ledet av Jan 
Henrik Nordeide, jobbet hele vinteren med 
å få på plass alle små og store detaljer. 
Magne Sandtorv, BSF, var hentet inn som 
regattasjef og på dommer/jury siden var det 
hentet inn ekspertise sør/østfra ved Trygve 
Bernhardsen.

21 august ble det paralellt med 
Hjeltefjordtrimmen, arrangert en ”tune up” 
regatta for Expresser hvor baneområdet, 
startbåt og diverse ble testet.
Selve NM`et ble gjennomført med 

fremmøte, registrering, rigging, måling og 
innkvartering torsdag 23.august. Seilasene 
ble gjennomført 24, 25 og 26 august med 
22 startende båter. Fra RAN stilte det 4 
lag. Ellers var det deltagende båter fra hele 
landet.

Det ble seilt 12 seilaser av 12 mulige. Dette 
er veldig bra sett ut fra at forholdene var 
vanskelige og svært utfordrende med 
skiftende vær og vindforhold som igjen 
førte til mye omlegging av baner og merker. 
Med relativt liten arrangør-bemanning og 
dybder på over 200 m. sier det seg selv 
at dette er utfordrende. Alle forhold tatt 
i betraktning kan vi si oss godt fornøyd 
med arrangementet som sportslig sett for 
utøverne ble et godt NM.

Suveren vinner ble Xante, Vestfjorden 
Seilforening, som av resultater hadde 7 
førsteplasser av de 11 seilasen de seilte. 
Beste RAN båt ble Batman på en 7. plass 
med Nicoline på 8.plass.

Nicoline og Batman i tett running. NM For Express 2007
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Høstregatta for joller og kjølbåter 
ble gjennomført i Angleviken med 12 
jolleseilere. Det ble seilt i klasse for 
Optimist, (rekrutt, yngste og eldste), 
samt Europajolle. Regattaen ble preget 
av sterk vind og banen ble av den grunn 
lagt helt inne i Anglevik. Odin Blø vant 
Europaklassen, Daniel Westervik vant eldste 
klasse for Optimist og David Westervik vant 
Yngste klasse for Optimist.

Årets klubbmesterskap ble for T&H 
gjennomført  29.september i samarbeide 
med Askøy seilforening som stod som 
teknisk arrangør. Totalt 25 båter stilte til start 
hvorav 13 båter fra RAN.
Årset klubbmester RAN Seilforening ble 
Hanna Marie, Rolf Hermansen tett fulgt av 
Regina II, Svein Holmefjord og Nicoline, Jan 
Henrik Nordeide.

For jollene ble det gjennomført klubb- 
mesterskap søndag 30.september, i 
samarbeid med Askøy Seilforening. Fra RAN 
deltok tre seilere som vant sine klasser, med 
Odin Blø i Europa, Daniel Westervik i eldste 
og David Westervik i yngste klasse Optimist.

RAN seilerne hevder seg også godt i ander 
arrangement enn våre egne. Blant gode 
resultater kan nevnes Shetland Race vinner 
o.a. for 7 ende gang, Hanna Marie, Rolf 
Hermansen og Horda Cup vinner LYS 1,25-
1,30,  Jenny E, Øyvind Fjeldsbø.

Det bør også nevnes at instruktører og 
regattasjefer fra RAN, i år som i fjor, har 
bistått Nautic Sailing med gjennomføring 
av Bergen Cup, et arrangement for bedrifter 
som stiller med lag til regattaseiling med 4 
båter av typen Beneteau First 40,7. 

Tilsammen er det gjennomført 31 regattaer 
med banesiling, der +++ lag har vært 
involvert. De fleste av disse regattaene ble 
gjennomført i ukedagen på Byfjorden, men 
noe også i Hjeltefjorden med Angleviken 
som utgangspunkt. Dette er arrangement 
som blant annet gir et godt bidrag til 
rekruttering.

Nevnes bør også at vi har fått omtale i 
presse og media, spesielt lokalt på Sotra 
men også noe nasjonalt i forbindelse med 
NM for Express, noe som også er god PR og 
hjelper på rekruttering.

Det har i år som tidligere år vært 
en målsetting om å få flere seilere/
foreldre/medlemmer  til å delta 
på arrangementsiden. Bortsett fra 
NM for Express, hvor vi også var 
minimumbemannet, har det stort sett vært 
noen få fra regattakomiteen som har stått 
for arrangementene. Her har vi et stort 
forbedringspotensial spesielt med tanke 
på rekruttering og opplæring av fremtidige 
regatta arrangører.

Takk til alle som har bidratt i 2007

Leif Jørgen Ulvatne
leder regattautvalget

Fra havnen under NM Express
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Årsrapport fra eiendom- og 
anlegg
Da vi gikk inn i år 2007 hadde vi 
forventninger om at dugnadensarbeidene 
på kaien skulle forsette slik at vi i alle fall 
skulle bli ferdig frem til den gamle trekaien. 
Slik gikk det ikke, men skader på kaifront og 
avsluttende arbeider på denne ble utført.
Avtalen med Seilmaker Iversen som ble 
vedtatt på årsmøtet, hvor støpt dekke rundt 
kranen og ny flytebrygge krevde ressurser 
for å få ferdig dette før sesongstart. Det ble 
videre prioritert ny stor jolleslipp. Den måtte 
være ferdig til pinseleiren. (Jollegruppen 
gjorde en stor innsats her).

Med ny flytebrygge og noen andre 
omdisponeringer kunne vi tilby noen nye 
båteiere plass i havnen. Disse møtte til 
dugnad for å montere utliggere på den  nye 
bryggen.

Bølgedemperne og havnen fungerer som 
forventet. I en storm fra nord sist vinter ble 
det kun mindre skader på noen båter. 
Årsaken var mangelfull fortøyning. Vi fikk 
nok en gang erfare hvor viktig det er å 
fortøye godt. Her er oppfordring til alle 
– bruk godt nytt tau med store strekk-
avlastninger og ha stramme fortøyninger.

Øvrige kommentarer
Vi har dessverre også dette året hatt 
innbrudd og skader på biler.
Kjettingen for parkeringsplassen må alltid 
være låst. Halvbomanlegget til kaien skal 
alltid være låst og de som har nøkkel her 
skal begrense kjøringen på kaien.
Båtkranen fungerer også bra. Selv om vi 
mistet 4 uker disponering da dekket ble 
støpt, har det vært stor og jevn tilgang på 
båter som er løftet på land. Delingen med 
Seilmaker Iversen  har også fungert som 
avtalt.

I kuling og regn ble 17 båter løftet på land 
for vinteren. Ved bruk av en stor mobil-kran 
og god planlegging gikk dette unna på fem 
seks timer. 

Havnen:
I anlegget har det  i 2007 vært plassert 46 
seilbåter og landstedsbåter hvor 3 plasser 
til Seilmaker Iversen og bøyebåten inngår. I 
tillegg et antall av  plasser for RANs følge- 
og treningsbråter.
Anlegget er også i 2007 vært maksimalt 
utnyttet og utfordring er stor om flere  
båteiere ønsker å skifte til større båt.

Kranen har vært flittig brukt Ny jolleslipp monteres. Den gamle i bakgrunnen
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På slutten av sesongen er også mastekranen 
ferdig montert. Denne vil nok bli til stor 
nytte og vil kunne disponeres av alle 
båteierne. Sveivene for betjening er låst med 
somme nøkkel som til parkeringsplassen. Vi 
har valgt å låse for å unngå at barn skader 
seg ved lek.

Nøstet:
Kun mindre vedlikehold er utført på nøstet.
Opprydding av etterlatt utstyr er tydeligvis 
en gjenganger. Ved omdisponeringer fra 
styret ble arbeidet med fronten på nøstet og 
gangvei ikke utført i 2007.

Hytten:
Kun mindre vedlikehold er også utført her.
Hytten er godt brukt av jollegruppen både 
til samlinger og garderobe. Jevnlig er hytten 
brukt til diverse møter.

Utleie:
Det har vært en jevn etterspørsel etter utleie 
både for nøst og hytte. Selv i oktober har 
flere grupper leiet anlegget for overnatting.
Sist men ikke minst ble anlegget leiet ut 
for en seilbåtmesse. Tilbakemeldinger fra 
båtselgere og besøkende var svært positive. 
Vi håper dette vil kunne gjentaes neste år.

Jeg vil takke alle som har bidratt med 
dugnad, transporter og anskaffelser. Det er 
svært positiv at folk stiller opp når vi virkelig 
har behov for å få noe gjort. Da jeg fra neste 
år overlater ansvaret med anlegget til en 
annen, håper jeg alle er minst like ville til 
bidra med innsats.

Jan Erik Iversen
leder av eiendom- og anleggsutvalget

Årsrapport PR/Informasjon

Vi har i løpet av året fått ett nytt 
nettsted grunnet krasj av server. Det 
nye nettstedet har fungert bra og er 
blitt godt mottatt. Nettstedet er vår 
viktigste informasjonskanal hvor styret 
og gruppene kan legge ut nyheter og 
informasjon. Innbydelser, påmelding, 
seilingsbestemmelser og resultat fra 
regattaer ligger nå på nettstedet http://
ranseil.com/.

For å nå ut til flest mulig potensielle 
deltakere har innbydelser til våre største 
arrangementer denne sesongen blitt send 
ut på e-mail via NORLYS samt publisert på 
HSK sitt nettsted, i tillegg til å bli annonsert 
på vårt nettsted.

Informasjon om kommende arrangementer 
har blitt sendt til presse. Dette har resultert 
i flere medieinnslag i lokal presse samt på 
andre nettsteder. 

Flere sponsorer har bidratt til støtte 
inneværende sesong. Vi takker Nautic 
Sailing as  og Toro frabrikker for støtten de 
har gitt til våre arrangementer i sesongen 
2007. 

Tordis Lerøen
Leder PR og informasjonutvalget

Gratis mat til alle etter hver dag under NM Express
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Årsrapport Tur- og 
Havseilergruppen 
Tur og havseilergruppen har hatt en fin 
sesong i 2007, med stor aktivitet og mange 
gode resultater på regattabanene.  Havnen 
i Anglevik fungerer også som en flott 
samlingsplass, både før og etter seilas. 

I vinter ble det arrangert klubbkvelder med 
diverse tema og rett før sesongstart ble 
det arrangert seminar om trim, strategi og 
taktikk

Tilveksten av nye båter i T&H har i år også 
vært god. Vi teller godt over 50 båter i 
gruppen. Det gledelige er at svært mange av 
disse er aktive, både på tur og regatta. Hver 
eneste helg, fra tidlig i vår til sent i høst 
har det vært aktivitet med utgangspunkt i 
den flotte havnen i Angleviken. Noe tid har 
medgått til dugnadsarbeid i år også uten at 
dette har påvirket seilaktiviteten i for stor 
grad, slik som i tidligere år.  
Den nye kran er aktiv i bruk, båtene er oppe 
et par ganger i sesongen for vask og renhold 
i bunnen. Det gir bedre resultater noe som 
også resultatlistene viser.  I år kan vi glede 
oss over bl.a. følgende resultater:

Største begivenhet i Angleviken i år må vel 
sies å være NM i Express som ble arrangert 
over tre dager i august.  4 lag stilte fra RAN 
Seilforening. Batman, seilt av Mats Mæland 
og med følgende mannskap: Steinar Kålås, 
Rolf Hermansen, Tom Erik Olsen og Kjell 
Magnus Økland var best av Ranseilerne. 
De kom på 7. plass. Hadde det ikke vært 
for noen stryk pga. for tidlig starter, iflg 
dommerne, ville ”Batman” ha kommet langt 
høyere opp på listen. De andre lagene fra 
RAN kom like etter.  

I ”The Bergen Shetland Races 2007” deltok 
det 2 båter fra RAN. Det ble 1. plass til Rolf 
Hermansen sammenlagt i sin Omega 34. 
Han har nå vunnet 8 av disse krevende 
regattaene, en rekord som ingen vil slå. 
”Jenny E” (First 36,7) med Øyvind Fjeldsbø 
kom inn på 11 plass sammenlagt.
Øyvind Fjeldsbø i ble nr. 1 i Vårbløyta til 
Askøy Seilforening i klassen LYS 1,25 og 
over. Mark-Rune Bannister ble nr. 2 i Double 
handed klassen

”Tirsdagsregattaen” har vi arrangert 
sammen med Askøy Seilforening i år som i 
fjor. Til sammen 13 seilaser er gjennomført.  
Deltagelsen har vært meget god gjennom 
hele sesongen. På noen av regattaene har 
det deltatt godt over 30 båter. 
Vinner av minste klasse, LYS < 1,15 var 
”Kompis”, seilt av Jan Erik Iversen. Vinner  
av klassen LYS over 1,16 ble  ”Spinn Off” 
seilt av Sissel/ Børre Børresen. I klassen for 
Express vant ”Nicoline” seilt av Jan Henrik 
Nordeide.   
Samarbeidet med Askøy Seilforening 
har fungert meget bra og vi tar sikte 
på tilsvarende opplegg neste år. 
Tirsdagsregattaen i Hjeltefjorden har nå 
størst deltagelse av slike ukeregattaer i 
kretsen. 

RAN arrangerte igjen ”Øygarden Rundt” 
sponset av Nautic Sailing. 15 båter stilte 
til start. Vinden stilnet om natten, etter 
at båtene hadde passert Fedjeosen. Etter 
noen timer drivende tilbake brøt de fleste 

Fra BergenCup i Anglevik 2007
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båtene. Men 3 lag var utholdene og ankom 
Angleviken om morgenen.  Øyvind Fjeldsbø 
i ”Jenny” ble nr. 2 sammenlagt. 
Om morgenen ble det servert herlig felles 
frokost i naustet, noe alle seilerne satte stor 
pris på. 

Sommerregattaen til RAN ble arrangert 
lørdag 1. juli med bra oppslutning.
Tordis Lerøen i First 31,7 vant sin klasse 
suverent. 
Thor Olsen ble nr. 2 i ”Single hand” klassen 
i sin Maxi 95. 
Etter regattaen arrangerte vi sommerfest på 
kaien i nydelig sommervær.

På ”Askøy Rundt” deltok mer enn 10 båter 
fra RAN. Her var det vel ”Chabris”, seilt av 
Joachim H. Nilsen, som gjorde seg best 
bemerket. Han vant om søndagen i klassen 
1,24 – 1,30. Morten Bjorøy fikk 2. plass og 
Jan Fjeldsbø kom på 3. plass. Se for øvrig 
resultatlisten som ligger utlagt hos Askøys 
Internettside.

På ”Høststormen til Fedje” var det x båter 
fra RAN. Lørdagen var det flott seilvind til 
Fedje. Søndagen blåste det opp til storm i 
Hjeltefjorden. Kun 4 av ca 30 båter fullførte. 
Jan Fjeldsbø mestret forholdene og vant sin 
klasse LYS  mellom 1,25 og 1,30. 

Kretsmesterskapet for T&H ble avviklet 
på Byfjorden 16, og 17 oktober i typisk 
høstvær med kraftige vindbyger fra syd og 
regn i luften.  På faste merker ble Svein 
Holmefjord i Regina II nr. 3.

Klubbmesterskap ble arrangert lørdag 29. 
september, for andre gang i samarbeid med 
Askøy Seilforening, i typisk høstvær og med 
varierende vind fra 0 – 15 s/m. Turen gikk 
rundt,  Rotøyene, Kalsøyfluen, Færøy, Skorpo 
og målgang i  Hauglandsosen . Samarbeidet 
med Askøy fungerte greit. Rolf Hermansen 
ble klubbmester. Svein Holmefjord kom inn 
som nr. 2 og Jan Henrik Nordeide ble nr. 3. 
Om kvelden hadde seilerne korgfest i 
Ranhytten med premieutdeling og noe attåt.

I oktober, etter sesongavslutning, arrangerte 
Jan Henrik Nordeide en stor seilbåtmesse 
over en helg.  20 nye båter i størrelsen fra 29 
fot og til 44 fot ble vist, med det nyeste av 
nye fra verft som Beneteau, Bavaria, Dehler, 
Hanse, Nordship, Dufour, Grand Solei og 
X- Yachts. Her var både flotte turbåter og 
heftige racing båter til flere millioner. Noen 
utstyrsleverandører var også på messen.
Interessen var stor med ca 500 hundre 
besøkende. Messen er kommet for å bli. Vi 
får også markedsført laget og anlegget vårt 
på en utmerket måte. 

Svein Holmefjord
Leder Tur- og havseilergruppen
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Årsrapport frå kjølbåtgruppa

Kjølbåtgruppa representerer dei som 
siglar båttypane Oselvar, Albin Express 
og Formula 18 i RAN seilforrening. 
Gruppemedlemmar i 2007 var Helge 
Sandtorv, Steinar Kålås (utvalsleiar) og 
Gunnar Storebø.
Medlemmane i gruppa har halde telefonisk 
kontakt gjennom  året.

Oselvar
RAN var opprinneleg ein Oselvarklubb, og 
båttypen var einerådane i dei første 60 år 
av lagets historie. Det finst mange båtar i 
klubben, men aktiviteten har dessverre vore 
låg eller fråverande dei siste åra. 
Eit første steg på vegen mot å få meir 
aktivitet rundt oselvarseilinga i RAN 
ville vere å tilby medlemmar i klubben 
å prøveseile båttypen. Eit naturleg høve 
til dette kunn e vere i samband med 
markeringa av sesongopninga i klubben. 
Målet er at det skal vere minst to båtar 
på sjøen ved denne anledninga slik at 
medlemmane får sett og prøvd denne 
tradisjonsrike båten på sjøen. Dette kan 
vere ein spore til ny aktivitet rundt båttypen.

Albin Express
Målet for Express-seilarane  i RAN 
seilforening er å skape eit aktivt miljø i 
klubben der mange båtar skal kunne trene 
og konkurrere saman for å fremje seilglede 
og verte betre seilarar.
For å oppnå dette har vi i samarbeide med 
Expressklubben i Hordaland tatt initiativ 
til treningar i seilsportsanlegget til RAN 
gjennom våren 2007. Vi har invitert båtar 
frå andre seilforeningar til å ligge i havna til 
RAN i periodar dersom det har vore plass 
til dette, slik at det skal vere lettare for 
interesserte å delta i aktivitetane. Det har til 
no vore mindre respons på våre initiativ enn 
vi hadde håpa, men vi vil likevel halde fram 
på same måten, og venter at initiativa på 
sikt vil bere frukter, og hjelpe oss å oppnå 
måla våre.
Det var i 2007 eigen klasse for Albin Express 

under Hjeltefjordtrimmen og annankvar 
gang når RAN har ansvaret for regattaen har 
det vore lagt opp til seiling på pølsebane 
dersom deltakinga har vore stor nok. I 
tillegg til båtane frå RAN seilforening 
har mange båtar frå andre foreningar i 
Hordaland seilkrets vore innom aktivitetane 
som har vore lagt opp for Express-seiling. 
Whiplash frå Askøy seilforrening, Swetty 
Betty frå BS og Krutlisa frå HJS har vore dei 
mest aktive båtane frå andre klubbar.
Under tuneupregattaen tirsdagen før NM 
deltok ni båtar og under NM deltok totalt 22 
båtar. 18 av desse båtane som deltok under 
NM representerte totalt sju seilforreningar i 
Hordaland seilkrets. Fire av båtane seila for 
RAN, og noterte seg med sjette, sjuande, 
åttande og tolvteplass i NM.

Det er vanlig at aktiviteten rundt express-
seilinga aukar i år med lokalt arrangert NM, 
og fell året etter. Vi vil arbeide aktivt for å 
hindre at dette skal skje. 
Det er fire båtar av typen i Ran Seilforrening 
som har delteke aktivt i regattaseiling i 
2007. Dette er: Nicoline (NOR 81), Salt 
(NOR125), Modesty (NOR 132) og Batman 
(NOR 155). Batman var lånt inn i samband 
med deltaking i NM. Mats Mæland 
har no kjøpt ein Express (NOR 210) og 
mannskapet som har seila Batman dei siste 
tre åra vil halde fram i denne båten. 

Ingenting er som tette felt med like båter, NM 2007
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I tillegg til seiling i reine expressfelt har 
båtane også delteke i reine tur & hav 
regattaer. Dette er nærare omtala i meldinga 
frå tur & hav utvalet.

Formula 18
Formula 18 er ein lite utbreidd båt i Norge, 
men klassen er stor i andre land. Båten er 
på mange måtar ekstrem, den har to skrog, 
veg 180 kg, er 18 fot lang og har eit seilareal 
på 50 m2. Den er derfor svært rask. Det vart 
for to år sidan teke eit initiativ av Gunnar 
Storebø for å etablere eit miljø for båten i 
RAN seilforening, og det finst no to båtar i 
klubben, Snuppa og Nacra. 
Båtane har i 2007 trena saman og 
enkeltvis med base i RAN, dei har i 
haustsesongen også delteke på dei fleste 
Hjeltefjordtrimmane, og var som i 2006 
med på Askøy rundt. På denne måten har 
dei sett farge på regattaene og drive PR for 
sine aktivitetar. 
Målet framover er å rekruttere fleire båtar 
og seilarar til klubben. Eit større miljø 
er venta å føre til større aktivitet, betre 
treningsutbytte og meir moro for dei som er 
aktive med båttypen.

Steinar Kålås
Leiar kjølbåtgruppa
 

Årsrapport jollegruppen 

Generelt
Sesongen 2007 har vert aktiv for 
jollegruppen. Aktiv med treningsopplegg 
for jolleseilerne , pinsesamling og dugnader 
for å få anlegget ferdig. Største problemet 
har vert å få på plass et nybegynnerkurs på 
grunn av manglende kapasitet. Dette må 
endres med tanke på videre rekruttering. 
Videre har flere seilere deltatt i regionale 
og nasjonale regattaer samt på samlinger. 
Pinseleir for Vestlandet ble arrangert for 
tredje gang.  Det nye anlegget  måtte 
oppgraderes med ny rampe og har nå 
glimrende vilkår og funksjonalitet også for 
større jollearrangement. Vi har nå en liten 
kjerne av viderekomne seilere og rekrutter.

 
For de eldste er utfordringen fremover er 
å finne rette båttypen når optimisttiden 
er over – Zoom, Laser eller noe annet?  
Jollegruppen har nå en løpende diskusjon 
om dette og en avgjørelse bør taes i løpet av 
vinteren.

Ingmar Westervik har vert RAN sin 
representant i jolleutvalget i Hordaland 
seilkrets.

Laser i full speed, Fra Pinseleiren 2007
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Rekruttering
Dette var årets store problemområde. 
Jollegruppen hadde en kveldsamling for 
ca 20 barn fra Fjell Idrettskole som fikk 
prøve joller og være med en tur med 
havseiler. Jollegruppen hadde intensjoner 
om å arrangere nybegynnerkurs også i år. 
På grunn av trenermangel og presserende 
øvrige oppgaver maktet ikke jollegruppen 
dette i år. 

RAN har 9 optimistjoller som stilles til 
disposisjon på nybegynnerkurs. Båtene er av 
eldre dato og noen sliter litt med manglende 
utstyr. Før et evt. nybegynnerkurs må dette 
utstyret oppgraderes.

Ny jollerampe
Forberedelsene  samt det praktiske arbeidet 
med å få på plass ny jollerampe var 
krevende. Dette skjedde gjennom en intens 
periode i forkant av pinseleiren. I tillegg 
stod Jollegruppen for flytting av brygge 
inkludert nye bunnfester utført av egne 
dykkere. 

Pinseleir
Årets pinseleir ble arrangert for andre 
gang med 62 deltakere i Optimistjolle, 
Zoom og Laser. Europaklassen uteble fra 
årets samling. Arrangementet er et stort 
løft for jollegruppen med omfattende 
dugnadsinnsats fra ”jolleforeldrene” og 

andre RAN medlemmer. Arrangementet 
er i stor grad basert på egeninnsats. 
Det meste av maten  til deltagerne ble 
tilberedt . Kiosk og drift av kafé krevde 
stor innsats. Særlig kafeen ble populær og 
bidrog sterkt til at arrangementet gav et lite 
overskudd.  Overskuddet ble likevel ikke 
så stort som håpet. Deltageravgiften var 
uendret.  Forholdene på sjøen  varierte slik 
at alle fikk trent under ulike vindforhold.   
Tilbakemeldingene fra deltagerne var meget 
positiv, både til det flotte anlegget med 
supre treningsforhold og arrangementet i 
sin helhet.

Trenere var: Optimist: Stig Arild Pettersen 
–hovedtrener  – Torbjørn Wold, Mats 
Mæland – Anders Landro og Siri Landro  
Zoom : Christoffer Brekke

Viderekomne Optimister og Europajoller
Vi har for tiden få viderekomne jolleseilere. 
Disse har trente hver onsdag Trener har 
vært  Mats Mæland ,tidvis supplert av 
Anders V. Landro. Rekruttgruppen har vert 
trent av Siri Landro og Mats Mæland.  Dette 
har fungert bra og seilerne har i løpet av 
sesongen hatt  god fremgang. Vi har også 
hatt flere deltakere med i regattaer i andre 
foreninger,  Norges-Cuper og NM. 

Den nye slippen festes til kaien Trening i hart vær, Fra Pinseleiren 2007
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Rekruttgruppen
Siri Landro hadde ansvar for 
rekrutteringsgruppen. Dette er seilere som 
er ferdig i nybegynnergruppen og gjør seg 
klar for å ta steget opp i elite gruppen. 
Tallet på deltagere kan variere i løpet av 
året ved at de som blir dyktige nok får følge 
elitegruppen når forholdene ligger til rette.

Følgebåter
Jollegruppen fikk i år kjøpe en ny og meget 
bra RIB som følgebåt. Denne har blitt godt 
mottatt av trenerne og har fungert meget 
bra både på treninger og som trailbar 
følgebåt på regattaer. 

Videre disponerer Jollegruppen eldre 
følgebåter – to selvlensende Askeladden 
samt en Rana 15. Etter innbrudd i fjor 
ble vi  frastjålet to motorer. En ny 9,9 hk 
ble kjøpt inn som erstatning.  Samlet er 
dette omtrent etter behovet, forutsatt at vi 
disponerer en del private båter til spesielle 
arrangement.  Under Pinseleiren fikk vi 
disponere en RIB følgebåt fra Nautic Sailing, 
noe som vart helt nødvendig.

Jollebod
Alt jolleutstyr til trening og følgebåter 
oppbevares nå i boden. Dette gir en 

ryddig og grei oppbevaring av det meste 
av jollegruppen sitt utstyr. Bensin og 
små motorer oppbevares innelåst i egen 
stålbeholder. Joller og følgebåter oppbevares 
i naustet. Her er en tidvis plaget av 
konkurranse fra andre brukere.  
 
Hordaland Seilbåtmesse
Jollegruppen stod i år som i fjor for 
kafedriften. Dette er et nødvendig miljøtiltak 
for å skape en god atmosfære under 
messen og samtidig gi et overskudd til 
driften av laget.

Åge A. Landro
Leder Jollegruppen
 
 

Våt, blid og fornøyd etter en tøff dag på fjorden ....

En glad jeng på en stille dag. Fra Pinseleiren 2007
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Innkomne forslag
Forslag til endring av tidspunkt for 
årsmøtet

I Lov for RAN Seilforening, godkjent av 
Idrettsstyret i Hordaland 16. januar 2006, 
står det følgende i første setning i § 9 
Årsmøte: 
”Idrettslagets øverste organ er Årsmøte 
som holdes hvert år i november måned”.

Styret foreslår å endre overnevnte setningen 
slik: 
”Idrettslagets øverste organ er Årsmøte 
som holdes hvert år i februar måned”.

Begrunnelsen for dette er:
- Aktiviteten i RAN løper nå over hele året,  
  og avslutning av regnskap bør derfor følge 
  kalenderåret.

- Dersom RAN, ved utbygging av klubbhuset
  og utleie av lokale finner det formålstjenlig
  å registrere seg i merverdiavgiftregistret, vil 
  regnskapet måtte følge kalenderåret.

Styret har tatt opp spørsmålet om et 
slikt avvik fra lovnormen med Hordaland 
Idrettskrets. Idrettskretsen sier at en 
slik eventuell endring av § 9 er helt 
uproblematisk, fordi mange idrettslag 
nå går over til å la regnskapet følge 
kalenderåret. Det eneste vi i tilfell trenger 
å gjøre er å sende en mail til Idrettskretsen 
om lovendring på dette punktet.

I tilfelle den foreslått lovendringen blir 
vedtatt, foreslår styret at neste årsmøte blir 
holdt i februar 2009.

Styret

Forslag til vedtak:

Årsmøtet i RAN Seilforening 28. november 
2007 vedtar å endre første setning i 
§ 9 i Lov for RAN Seilforening slik:

”Idrettslagets øverste organ er Årsmøte 
som holdes hvert år i februar måned”.

Årsmøtet vedtar også at neste årsmøte skal 
holdes i februar 2009.



20 21

Bestemme lagets 
organisasjon
Det er ikke kommet inn forslag til endring 
av organisasjonen.

Forslag til vedtak:

Årsmøtet i RAN Seilforening 28. 
november 2007 vedtar å opprettholde den 
organiasjonsform som er praktiset for 2007

  

Årsplan for 2008

Aktivt arbeide for:

- Rekrutering av nye  jolleseilere

- Gjennomføre bygging av nytt klubbhus

- Arbeide for å få flere Expresser i havnen

- Gjennomføre føjgende arrangement/tiltak:

Lørdag 16. februar    Snøføyken     T&H

Lørdag og søndag 15. - 16. mars     

Regattalederkurs Påmelding 

Lørdag 5. april  Utsetting av båter    

Lørdag 19. april  Vårdugnad     Alle

Torsdag 1.   mai  Sesongåpning     Alle

Tirsdag 6.   mai   Hjeltefjordtrimmen 

Fredag 9.   mai  Pinseleir     Joller

Tirsdag 13. mai  Hjeltefjordtrimmen 

Tirsdag 20. mai  Hjeltefjordtrimmen 

Tirsdag 27. mai  Hjeltefjordtrimmen

Lørdag 31. mai  - 1. juni  Øygarden rundt  T&H 

Tirsdag 3.   juni  Hjeltefjordtrimmen 

Tirsdag 10. juni  Hjeltefjordtrimmen 

Tirsdag 17. juni  Hjeltefjordtrimmen 

Lørdag 21. juni  Sommer regatta T&H/Kjøl 

   Sommerfest

Sommerferie

Tirsdag 5. august               Hjeltefjordtrimmen 

Tirsdag 12. august             Hjeltefjordtrimmen 

Tirsdag 19. august          Hjeltefjordtrimmen 

Tirsdag 26. august Hjeltefjrodtrimmen 

Tirsdag 2. september Hjeltefjordtrimmen 

Tirsdag 9. september Hjeltefjordtrimmen 

 Lørdag 13. september Høstregatta Joller/

Kjøl

Tirsdag 16. september Hjeltefjordtrimmen 

Lørdag 27. september Klubbmesterskap  

   Medlemsfest   Alle
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Økonomi
1. Kontingent for 2008
Kontingenten har stått uendret i minst 8 år.
Styret foreslår følgende kontingenter for 
2008:

Seniormedlemmer              kr 400/-

Juniorer, studenter
og pensjonister                   kr 200/-

2. Budsjett for 2008
Se budsjettforslag som egen kolonne under 
regnskap


