
Presentasjon av Ran Seilforening

Fjell Kommunestyres møte 24.09.2009

Svein Holmefjord, leder

Seilsport kan du drive med hele livet, fra du er 6-7 år og til du flytter inn på 
Gamleheimen. Det er aldri for sent å starte. Og du blir aldri ferdig utlært. 
Seilkunnskapen kan du ha glede av på mange av livets områder



• Ran Seilforening er et idrettslag i Fjell
kommune, etablert i 1894.

• Ran har holdt til i Angleviken på Lille Sotra 
siden 1902. 

• Ran har 380 medlemmer, hvorav 130 er
bosatt i kommunene Fjell, Sund og
Øygarden. Ca 45 medlemmer er under 23 
år. Vi har plass til mange flere!

• Opprinnelig var Ran en ren oselvar-klubb, 
men i dag er RAN et moderne idrettslag for 
barn, ungdom og voksne. 

• Vi har gruppe for joller, kjølbåter og tur- og 
havseilere.



• Ran har i dag et flott, moderne og 
funksjonelt seilsportsanlegg: 
– nytt klubblokale, foreningshytte, naust, slipp 

og kran
– kaier og oppstillingsplass til minst 100 joller
– flytebrygger til 50 større båter
– Parkeringsplass til 80 biler

• Ran eier 18 seiljoller som utlånes til barn og 
ungdom. I tillegg har vi 5 følgebåter for 
trener og sikkerhet.

• Vi har en av landets fineste og beste 
seilarenaer og regattabane rett utenfor 
anlegget: Hjeltefjorden og Hauglandsosen



• Ran har en sterk posisjon i norsk seilsport. 
Mange dyktige seilere er fostret opp 
gjennom årene og gjeve medaljer er 
innhentet, nasjonalt og internasjonalt. 

• Ran er best i rekruttering av jolleseilere i 
Hordaland. Vi hadde 27 barn på 
nybegynnerkurs i år.

• Ran oppfordrer seilerne sine til å delta på 
landslaget og i større mesterskap. 

• Ran arrangerer årlig 4-5 terminfestede 
regattaer for Tur & Hav, og 3-4 regattaer for 
seiljoller. Vi har arrangert flere 
Norgesmesterskap, det første allerede i 
1977.



• Ran skal være den foretrukne seilforening 
for seilere bosatt i Fjell, Sund, Øygarden og 
Bergen Vest. 

• Ran skal også være en seilforening for 
voksne som har seiling som avkobling og 
hobby.

• Ran arrangerer kurs og opplæring innen 
områder som båt og seil, navigasjon, 
sikkerhet, meteorologi, regatta-strategi og -
taktikk.

• Ran har ukentlige treningseilaser hele 
sesongen.



• Takk for støtten vi har fått fra Fjell 
Kommune til utvikling av anlegget i 
Angleviken!

• Vi har brukbar økonomi på tross bygging av 
nytt klubbhus – men dette krever nå ekstra 
fokus på inntektsbringende aktivitet.

• Vi ønsker en moderat utvidelse av havnen 
slik at vi kan tilby plasser til interesserte 
seilbåteiere. 

• Kommunens bidrag kan være å justere noe 
på reguleringsgrensene.

• Vi ønsker veglys langs kommunal veg ned til 
innkjøringen til parkeringsplassen, evt. også 
et bidrag til lys på parkeringsplassen. 



Ran Seilforening

• Vi håper Fjell Kommune er positive til vårt 
tilbud om å leie det nye klubbhuset. 
Inntektene fra utleien går til barne- og 
ungdomsarbeidet.

• Seiling handler om planlegging, klare 
ansvarsområder, og kommunikasjon. Vi kan 
tilby ”samarbeidstrening” i havseilere for 
grupper og avdelinger i kommunen. Dette 
er dugnadsinnsats fra erfarne seilere, og 
inntekten går til lagets drift. 

• Ran eier noen Oselvere, spesialbygget for 
seiling, men som ikke lenger er i bruk. Vi 
ønsker et samarbeid med kommunen og 
evt. Kystlaget om opprusting av disse til 
glede for lokalsamfunnet



Takk for at vi fikk presentere Ran for dere - sammen kan vi gjøre 
Fjell til seilerkommune nummer en!


