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Zoom8 VM 2013 
 

På årsmøtet til International Zoom Class Accosiation, IZCA i 
2011, lanserte Ingmar Westervik Ran seilforening som 
mulig arrangør av Zoom8 VM. Og under VM i Stockholm, 
2012, ble det endelig besluttet at Ran seilforening skulle 
arrangere VM i 2013.  

Alle Ran-foreldre som var med til Stockholm kledde seg i 
rosa T-skjorter og delte ut reklamebrosjyre for VM i RAN. 
Brosjyren reklamerte for Sotra, Bergen, Vestlandet og 
Norge, og fokuserte på Vestlandet som et perfekt feriemål i 
tillegg til konkurransen. 

Organisering: Utover høsten 2013 ble VM-organisasjonen 
etablert. Flere grupper med ulikt ansvar ble opprettet: VM-
organisasjon, Regattakomite, Følgebåter, Sikring, Sponsor, 
PR, Sekretariat, Lagseiling og Land-arrangement.  

Det var nytt for oss i Ran Seilforening å arrangere et så stort 
internasjonalt jollearrangement. Det måtte lages detaljerte 
lister over hvilke oppgaver hver enkelt gruppe måtte 
gjennomføre, og regelmessige oppfølgingsmøter gjorde at 
tidsfrister ble holdt. Det ble til sammen lagt ned mange 
tusen timer med dugnad i forkant av arrangementet.  

Egen internett side for VM ble opprettet. Dette viste seg å 
bli et viktig bidrag til å få systematisert og lagt ut all 
informasjon som både arrangørene, seilerne og tilreisende 
foreldre hadde stor nytte av i forkant av VM. I tillegg ble det 
lagt ut forløpende informasjon, resultatservice og flotte 
bilder under arrangementet. 

Blant de mange detaljene som måtte på plass var etablering 
av campingplass, og den måtte ligge i gangavstand til 
seilforeningen. Campingplass på Lille Sotra er en utfordring, 
men heldigvis fikk vi tillatelse av Knut Våge godkjenning av 
kommunen til å bruke en grusplass i Våge. Det ble lagt ut 
200 meter vannledning og satt opp inntaksskap med 100 m 
strømkabel og fordelingsskap. Mobile toalett ble utplassert. 

Dermed var ”Våge Camping” etablert med plass 
til 15 bobiler, campingvogner og telt.  

Det var mye arbeid og store kostnader med den 
midlertidige campingplassen, men gjestene var fornøyde. I 
tillegg ble det avtalt med Våge Foldnes Grendalag om bruk 
av grendahuset som tilleggsareal. 

Til mesterskapet var det krav om å ha 6 internasjonale 
dommere. Disse kom fra Finland, Sverige, England og 
Norge. I tillegg kom en internasjonal måler for Zoom8 fra 
Østerrike. Reise, opphold, transport, bevertning var del av 
servicen som Ran tok på seg. 

En dyktig regattasjef er avgjørende for et vellykket 
arrangement. Patrick Schandler ble spurt, og heldigvis 
svarte han ja.  

Arrangementet hadde fått en dyktig og hyggelig 
regattasjef. 

For å få arrangementet til å henge sammen økonomisk, var 
vi avhengige av å hente inn sponsorer. Fjell kommune og 
Hordaland fylkeskommune bidro med 80 000 kroner, mens 
FMC og Sartor Senter ble hovedsponsor. Dessuten kom det 
til mange tilleggs-sponsorer.  

Sponsorstøtten var avgjørende for at RAN 
seilforening kunne klargjøre anlegget til VM. 

Mange større tiltak måtte iverksettes for å klargjøre 
anlegget til VM; Oppgradering av parkeringsplass og amfi, i 
tillegg til innkjøp av teknisk utstyr, bøyer og utrustning av 
startbåt. 

Sartor Senter var samarbeidspartner for 
åpningsseremonien og Fjell kommune lånte ut salen i 
Rådhuset. Dette var en perfekt arena for en stilfull åpning 
med taler og musikk. Ordfører i Fjell kommune, Eli Berland, 
foretok den formelle åpningen av Zoom8 VM 2013. 
Deretter gikk alle i prosesjon til Sartor Senter der seilerne 
fikk servert mat. 

Gjennom regattadagene var det mye Vestlandsvær med 
varierende forhold, men i hovedsak gode vindforhold. Ran 
seilerne gjorde det godt. Spesielt David Westervik og 
Alexander Dahl Høgheim som endte på hhv. første og 
andreplass.  

Fantastisk gøy at Ran Seilforening fikk både 
Verdensmester og andreplass på hjemmebane. 

 



R A N  S E I L F O R E N I N G   

 

4  
 

Det ble en flott avslutningsseremoni. Premieutdeling fant 
sted på hjemmesnekret premiepall og nasjonsflaggene 
vaiet fra de nye flaggstengene.  

For første gang arrangerte Ran seilforening et uoffisielt lag-
VM. Med sol og flotte forhold, ble lagseilasen arrangert i 
indre havn slik at publikum kunne følge alle seilasene. 
Speaker kommenterte regattaene. Mange spennende 
konkurranser, de finske jentene var suverene og ble de 
første uoffisielle lag-verdensmestrene i Zoom8. 

Tilbakemeldinger vi har fått fra både seilere, trenere og 
foreldre er positive, og det på alle områder. 

Dette var det beste VM for Zoom8 som har vært 
arrangert noen gang!  

Ran Seilforening gjennomførte et svært godt VM-
arrangement. Anlegget er oppgradert, organisasjon som ble 
etablert, planla og gjennomførte et godt arrangement, 
mange medlemmer ble mobilisert og bidro til å løse ulike 
oppgaver både på land og på regattabanen. Ran fikk god 
hjelp fra Milde Båtlag og Askøy seilforening. Det ble mye 
medieomtale i både lokal og nasjonal presse. 
Økonomistyringen for både drift og investeringer var god. 
Tilbakemelding fra seilere og foreldre positiv. Når så Ran 
fikk både en verdensmester og en andreplass i VM, må 
konklusjonen bli at Zoom8 VM 2013 i Ran Seilforening var 
en suksess. 

Takk til alle frivillige som var med og bidro til at vi fikk et 
flott VM-arrangement.  

David - Verdensmester i Zoom8 
For David Westervik som vant herreklassen i Zoom8 bestod 
forberedelsene av ukentlig seiltrening, samlinger i helger, 
norgescuper og mesterskap.  

I tillegg til dette trente jeg en del basistrening og 
kjernemuskulatur på treningssenter som jeg fikk igjen for 
og som gjorde at jeg hadde overskudd under regattaene i 
VM.   
 
Norgescuper og mesterskap har alltid vært den beste 
treningen, sier David. Det er her jeg utvikler meg mest som 

seiler. Jeg husker spesielt godt Stor-NM i Tønsberg. All 
lærdommen jeg hentet fra dette mesterskapet var kanskje 
nøkkelen til resultatet under VM. Spesielt første dagen 
kjente jeg mye på det psykiske presset fra foreldre og 
andre. Dette dro jeg mye lærdom av i etterkant. Men jeg 
satt igjen med en visshet om at jeg kunne seile, men også at 
jeg måtte bruke mer tid på hvordan jeg skulle trene mentalt 
frem mot VM. Når VM nærmet seg følte jeg meg veldig klar, 
både fysisk og psykisk. 

Første dagen var det Tune-Up race, som jeg vant. Da følte 
jeg at jeg hadde satt standarden for min egen del, og brukte 
dette mye som motivasjon til å opprettholde førsteplassen.  

Resultatene under VM var ganske tette i begynnelsen, men 
etterhvert ble seieren ganske tydelig. Hele VM gikk veldig 
fort, og jeg tok dag for dag. Jeg følte jeg klarte å nullstille 
meg etter hver eneste dag, og visste at når jeg stod opp så 
skulle jeg gjøre noe jeg kunne godt og noe jeg var god til.  

Jeg seilte relativt jevnt gjennom hele mesterskapet, selv om 
forholdene varierte mye. Og dette var en stor årsak til 
seieren.  

Etter VM har David skiftet båt. Han seiler nå 29’er. 

-Når jeg nå har oppnådd de målene jeg hadde 
satt meg i Zoom, må jeg søke etter nye mål, som i 
dette tilfellet er 29'eren. 

 

«Oförglömligt VM!» 
 

Femten år gamle Catharina Sandmann ble vinner i 
kvinneklassen under VM i Zoom8. Hun bor i Esbo i Finland, 
like ved hovedstaden Helsinki. Sommeren 2013 var 
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hendelsesrik, men det beste av alt hun fikk oppleve, var 
uten tvil VM i Zoom8.  

Catharina har seiling i blodet, men som Zoom8-seiler, har 
hun bare holdt på i et knapt år før VM: 

Seiling har vært min hobby siden jeg var liten jente har jeg 
seilt med familien. Deretter ble det optimistjolle ved 
sommerstedet vårt, da jeg var ti år gammel begynte jeg å 
trene på NJK. Zoom har jeg seilt aktivt i et drygt år, 
sommeren 2012 begynte jeg så smått å konkurrere, selv om 
jeg fremdeles var mest fokusert på optimistseiling. Men i 
løpet av sommeren vokste jeg såpass mye, at jeg innså at 
Zoom8 ville være et bedre alternativ. På høsten begynte jeg 
å trene Zoom8 på heltid, forteller Catharina. 

Vinteren 2012/13 trente hun utenlands en måned i Sverige, 
Italia og Spania. Så kunne hun endelig begynne å seile i 
hjemlige farvann i slutten av april. 

-Målsettingen for sesongen var å plassere meg så bra som 
mulig i VM, så det var bare trene så my og godt som mulig, 
sier Catharina. 

Uvanlige forhold 
Hun gjorde unna en ukes konfirmasjonsleir i England 
mellom Nordisk og VM, men hun fikk ikke med seg tune-up 
racet opp mot VM: 

-Det var jo litt nifst, for jeg hadde aldri seilt i Norge. 

Dessuten ble flyet fra London forsinket, så jeg kom til 
Bergen etter midnatt, bare noen timer før konkurransen 
begynte påfølgende dag. Men min storesøster Cecilia 
hadde rukket å trene et par dager i Bergen og forsøkt å 
kartlegge hvordan ulike vindstyrker og vindretninger skulle 
innvirke på flo og fjære som er helt nytt for oss. I Finland 
har vi ikke tidevann. Forholdene i Bergen var også ellers litt 
uvanlige for oss. Rundt omkring baneområdet var det 
bratte og høye klipper og svaberg i stedet for lave øyer og 
skjær. Vanndybden på regattabanen gikk ned til 200 meter, 
vi er vant til å seile på grunt vann-5-15 meter, forteller 
Catharina. 

Selve VM-seilasen ble avviklet under krevende værforhold 
med både hard vind, tordenbyger og kraftig vind. Den mest 
stormfulle dagen var det vind på 15 m/s og fire seilaser ble 
avviklet i vindkastene. Catharina var ikke forberedt på 
regnet, finnene hadde utstyrt seg med våtdrakt og det ble 
en kald opplevelse. Da skjønte de hvorfor de norske 
seilerne hadde tørrdrakt midt på sommeren! 

Suveren seier 
-Men for meg gikk konkurransen som en dans på roser fra 
første stund. Jeg ledet fra første dag til siste; en utrolig god 
følelse! Min søster Cecilia holdt tredjeplassen helt til siste 
dagen, på andreplass var den dyktige norske seileren Emilie 
Homstvedt. Dessverre holdt det ikke helt inn, Emilie fikk 
tredjeplassen og min søster ble nummer fire, sier Catharina 
som roser arrangørenes innsats.  

 

Kveldsprogrammet ved siden av konkurransene bød på 
mange varierte opplevelser: 

-På regattamiddagen på RAN Seilforening bugnet bordet av 
ulike spesialiteter som den norske kysten har å by på når 
det gjelder sjømat og fisk. Vi fikk smake steinbit, hummer 
og reker og mye, mye mer godt. Mange av de fiskene som 
ble servert, kunne vi se i levende live på Akvariet i Bergen, 
men vi fikk også se fisker på «lit de parade» på Torget 
forteller Catharina som har bare en hilsen til arrangørene i 
RAN:  

-Tack Norge för ett oförglömligt 
världsmästerskap!  

Sponsorgruppens arbeid 
 

Sponsorgruppen hadde store ambisjoner før VM og laget et 
budsjett som inneholdt vesentlige oppgraderinger av 
anlegget og innkjøp av mye utstyr, både nødvendig for VM 
arrangementet og «nice to have» for Seilforeningen. 

Sponsorgruppen hadde en del møter for å kartlegge 
behovene i budsjettet og på hvordan vi skulle presentere 
VM arrangement og Seilforening til mulige sponsorer. 
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Gruppen var satt sammen av medlemmer fra Tur og Hav, 
Junior, Senior og Jolleforeldre. Disse hadde noe forskjellig 
syn på hva som er viktig å ta med i en presentasjon. Det ble 
laget en presentasjon om historien og oppbyggingen av en 
forening bygget på samhold, mangfold, fantastisk 
dugnadsånd  

På møter med Ordfører/Kommunen, Fylket etc. falt 
presentasjon godt i smak. Vi satte i gang endel prosesser og 
hadde store forventninger til stor sponsorstøtte fra 
kommune og fylkeskommune. Litt for store forventninger 
hadde vi nok og tenkte aldri på at budsjettet ikke strakk til 
våre forventninger, men Kommunen strakk seg langt i 
forhold til sine budsjetter og fant penger i et annet 
budsjett, da de så VM arrangementet som viktig for å 
promotere Fjell. Fylkeskommunen lovet at de ville støtte 
oss med samme beløp som Kommunen og ble våre to 
største sponsorer til VM. 

 

Våre forventninger til beløp vi kunne forvente å få inn 
måtte senkes. Budsjettet ble trimmet, og noen «nice to 
have things» ble fjernet.  

Vi ble så henvist til Markedssjef i FMC som var så grei å ta 
imot oss for å se på vår presentasjon siden vi hadde fått 
lovnad av Sjefen i FMC om sponsorstøtte, som vi er så 
heldig å ha som en av medlemmene som har vært med å 
bygge opp RAN Jollegruppen sammen med mange andre. 

Etter et møte med markedssjefen i FMC fikk vi en del nyttig 
feedback. Han mente vi ikke traff blink hos sponsorene med 
vår eksisterende presentasjon, og var på feil spor med 
tanke på å skape interesse og entusiasme hos dem vi 
henvendte oss til. 

Vi fikk beskjed om å fokusere mer på selve arrangementet 
rundt VM og seilerne. Og så presentere dette budskapet på 
kortest mulig tid siden de vi henvendte oss til sannsynligvis 
hadde en travel hverdag og ville motta de mest nødvendige 
fakta på kortest mulig tid. 

Vi omgjorde vår presentasjon til et kortfattet 
informasjonsskriv rundt VM arr i Ran Seilforening og laget 

en kontrakt som kunne signeres enkelt, uansett sponsor av 
varer, tjenester eller penger. 

Dette sendte vi etter møter og telefoner til diverse 
selskaper og fikk en mer effektiv prosess.  

Vi fikk god respons fra de forskjellige bedrifter vi 
kontaktet. 

Pengene vi fikk inn kunne vi bruke til utbedring av anlegget 
på RAN. Det var mye som måtte ryddes og kastes før vi 
kunne utvide og gruse parkeringsanlegget. Vi håpet at vi 
skulle få nok penger til å asfaltere hele parkeringsplassen 
men det måtte vi legge på is til en senere anledning. Vi fikk 
kjøpt inn flaggstenger, bygging av ny brygge foran anlegget, 
ferdigstillelse av inngangsparti med skifer og steinlegging 
foran amfiet. Innkjøp av tavler både inne og ute, innkjøp av 
VHF’er til selve arrangementet på sjøen, PC’er og skrivere til 
regattakontor og utstyr til utvidet trådløst nettverk til 
anlegget. Ny komfyr og nye stoler i nøstet der vi skulle 
servere mat til 100-150 personer hver dag. 

Vi fikk T-skjorter med trykk til alle seilere og personell som 
jobbet under hele arrangementet. 

Vi fikk levert containere og bensin til alle sikrings-, start- og 
følgebåter under arrangementet. Vi fikk låne en stor TV til 
presentasjon av sponsorer og alle dagens bilder fra 
regattabanen. Vi fikk matvarer til bruk i cafeen, vi fikk 3-
retters middag til en middag for 25 personer, med den 
internasjonale regattakomite og jury. Vi fikk et skalldyrbord 
satt opp til 240 personer der vi ble sponset med 100 
personer. Vi fikk lapskaus til 150 personer til servering den 
ene dagen og pølser til grilling for 150 personer den andre 
dagen. En jollefar stilte med en stor varebil til bruk av 
transport av utstyr før, under og etter arrangementet. En 
jollefar kom og satte opp utstyr med lyd og lys rundt på 
hele anlegget både ute og inne. Mikrofoner var plassert på 
forskjellige steder på anlegget og gjorde kommunikasjonen 
til alle deltakere og foreldre veldig enkel uansett hvor man 
befant seg på anlegget og vi kunne fremstå som mer 
profesjonelle. 

Vi var så heldig å ha Sartor Senter og Sartor Holding som en 
av våre største sponsorer, som tilrettela vår åpning under 
arrangementet med lokaler, utstyr, mat og underholdning. 

Det var en utrolig input fra de forskjellige 
sponsorer på forskjellige måter som gjorde det 
veldig mye lettere for VM organisasjonen å få 
planlagt og tilrettelagt for dette store 
arrangementet. 

Den største sponsorstøtten som må nevnes er jo all 
dugnaden som ble gjort av alle medlemmene på tvers av 
gruppene i Seilforeningen. Også Seilforeninger i Milde, 
Hjellestad og Askøy som stilte med lånebåter og personer 
som var med på sjøen hver dag under selve arrangementet, 
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med den gode kompetansen som er i alle seilforeningene i 
omegnen, når det kommer til å arrangerer regattaer. 

Kommentarene fra tilreisende seilere med foreldre var at 
det var det best arrangerte mesterskap de noensinne 
hadde deltatt på. Både når det gjaldt teknisk arrangement 
på sjøen og den gode atmosfæren og gjestfriheten de 
møtte på RAN av alle som var med å arrangere. 

De var imponert over at det ble tilrettelagt campingplass av 
jolleforeldre og seilere kun for dette arrangementet, der 
det var lagt strøm til plassen og satt opp portable toaletter. 
Det ble også tilbudt tak over hodet til dem som ikke ville 
campe i Grendahuset der det var dusj, toalett og kjøkken 
innendørs.  

Vi vil takke alle dem som var med og brukte ferien 
sin på å arrangere VM i 2013 i Zoom 8 klassen i 
RAN Seilforening.  

Noen var til stede fra morgen til langt på kveld hver dag. 
Fantastisk innsats som skaper et fantastisk miljø og setter 
en standard for kommende store arrangementer i RAN. 

Årets vakreste eventyr, 
Hjeltefjordtrimmen. 
 

Hjeltefjordtrimmen er det største og viktigste 
arrangementet til Tur og hav gruppen i Ran. I løpet av 
sesongen fra slutten av april til slutten av september får 
nærmere 14 seilere prøve seg som arrangører av en tur og 
hav regatta. 25 Ran båter har vært med på en eller flere 
regattaer. Totalt 45 båter har deltatt. Hjeltefjordtrimmen er 
ment som en treningsregatta. For noen er dette likevel den 
viktigste regattaen, og noen seiler bare Hjeltefjordtrimmen. 
Andre deltar gjerne en eller to ganger som trening før de 
store regattaene, som Shetland Race eller Seilmakeren 
doublehand.   

 

For de som har seilt har det vært en flott sesong. Det går på 
omgang blant deltagerne hvem som arrangerer 
Hjeltefjordtrimmen. Det er derfor varierende erfaringsnivå 
blant arrangørene. Årets sesong har blitt gjennomført uten 
de store blemmene.  Avkortning av løpet som har vært 
tema på mange av regattaene, og mye diskutert på kaien 
har vært håndtert relativt bra, og bare unntaksvis har det 
vært båter som ikke rakk i mål før maksimaltiden utløp. 

 

Været om tirsdagskveldene er nesten alltid bedre enn 
resten av uken. I år har det bare vært 2 kvelder der seilene 
måtte «tørkes» etter seilasen. Det har vært to kvelder med 
vind opp mot det som lager «seilmakerens regatta», der seil 
blir ødelagt, og seilmakerne får arbeid. Hauglandsosen der 
disse regattaene seiles er en fantastisk arena for seiling. Det 
er nesten alltid mulig å finne et område med vind.  Når opp 
mot 100 mennesker: ordner barnepass, flytter møter, 
dropper middagen og roter seg inn i køene mot vest for å 
seile i 2 timer tirsdagskvelden er det kjedelig når det ikke er 
vind og seilasen må avlyses, eller blir sterkt redusert. I årets 
sesong har ikke dette skjedd. 

 

Hjeltefjordtrimmen er en viktig arena for å rekruttere nye 
deltagere til denne fantastiske sporten. Uten at det finnes 
noen nøyaktig statistikk har vi fått inn både nye 
mannskaper og båter. Også den sosiale delen har blitt 
vellykket denne gangen. Alle tirsdagene har blitt avsluttet 
med kaffe, vafler og seilprat i nøstet. Her har man mulighet 
til å avslutte diskusjonene som har startet på fjorden. 

Lørdag 28. september var det premieutdeling og 
avslutningsfest for årets seilas. Det er moro å se at alle 
klassene i år ble vunnet av båter fra Ran. 
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Samarbeidstrening – seilkurs  
 

I 2013 har vi som tidligere år gjennomført flere 
seilarrangementer for næringslivet og private, noen som 
rene seilkurs og noen som «teambuilding»/ 
kundearrangementer og med mer fokus på det sosiale. Alle 
arrangementene har vært vellykket og med god 
tilbakemelding fra deltagerne.   

Et av arrangementene var å lære opp 8 spreke jenter for 
seilingens mysterier og farer samt litt om navigasjon.  Disse 
jentene planlegger å leie egen båt nå i Middelhavet i 2014, 
uten skipper, og uten mannfolk om bord og håper på en 
flott seilbåtferie. Jentene var godt båtvant, med mye 
erfaring fra sjøen og vi tror de klarer brasene i Middelhavet 
på en utmerket måte og kommer hjem med enda større 
interesse for seiling. Et av de foreløpige resultatene av 
dette kurs er at en av jentene er blitt fast mannskap på 
Regina II og er den som av dette mannskap behersker 
fordekket og spinnaker best. Vi håper at flere av jentene vil 
melde seg inn i Ran 

 

Vi planlegger å tilby arrangementer for bedrifter og 
næringsliv også i 2014, noen av arrangementene vil starte 
om ettermiddagen og kanskje ende opp med fest i 
klubbhuset. Andre arrangementer vil gjerne gå over en hel 
dag og med seiling til annet sted, eksempelvis Bergen Havn 
eller Herdla.   

Innholdet tilpasses deltagernes ønsker og 
forutsetninger og området det seiles i er avhengig 
av vær og vind.  

Dersom det er nordavindskuling er Vestre Byfjord ikke så 
verst sted å seile, tross noe nyttetrafikk. 

 

Arrangementene gir også noe inntekt i kassen til Ran. 
Opplegget nå er at Ran betaler for leie av båtene tilvarende 
ca. 50% av utgående leiepris for båt til båteier. Selve 
båteiers bidrag som kursinstruktør/ sikkerhetsoffiser 
ombord er å betrakte som dugnadsinnsats og godgjøres 
ikke. 

Nybegynnerkurs i RAN 
 

En av de viktigste bærebjelkene i Ran er 
nybegynnerkurset.  Det er her vi legger grunnlaget for en 
aktivitet som kan gi mange flotte opplevelser videre i livet. 

Forutsetningene for å begynne på kurs er ganske 
forskjellige.  Noen barn, gjerne med eldre søsken, har lenge 
ventet på denne dagen mens andre igjen, vet ikke all 
verden når de tropper opp for første gang. 

 

Årets kurs hadde 14 deltagere fra 8 til 12 år.  Pedagogisk er 
det en utfordring med så stor aldersforskjell, men med 
unge entusiastiske trenere, som kommuniserer på sin måte, 
så oppnår vi et samhold og god utvikling. 

Når en nybegynner seiler alene inn mot kaien for 
første gang, så er det alltid kjekt å se på ansiktet - 
til foreldrene.  -De har de rareste uttrykk. 
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Forutsetningene for foreldrene kan også være veldig 
forskjellig.  Noen har gjerne selv seilt jolle, men andre igjen, 
vet ikke hva de går til. Å ta imot foreldrene på en god måte 
er like viktig som å ta imot barna.  Alle nye setter pris på en 
grundig omvisning på anlegget og en gjennomgang av 
hvordan vi her pleier å gjøre tingene. 

Det er mange forkortelser og uforståelige uttrykk 
man skal lære seg, for å forstå hva barna snakker 
om.  

Praten på kaien er et viktig verktøy for nybakte 
jolleforeldre, og anlegget vårt er spesielt godt egnet til å 
begynne å lære om jolleseiling.   

Selv erfarne seilere kan få seg en overraskelse når 
de skal rigge en optimistjolle for første gang og 
oppdager at -joda, den har et justerbart "fall", 
men det er plassert på masten, rett over 
bommen.  

Alle foreldre får en gjennomgang av rigging av optimistjolle 
på nybegynnerkurset. De får også en innføring i hvordan vi 
oppbevarer utstyr og følgebåter. Alle våre nybegynnere får 
låne båt og utstyr første sesong. 

Hilen fra Fana Catering  
Kjære medlemmer! 

I løpet av 2013 har Fana Catering & Selskapsservice AS 
levert 38 selskaper og servert i overkant 2500 mennesker 
ca. 5 tonn med nydelige råvarer tilberedt basert på vårt 
store utvalg av selskapsmenyer.  

Sammen med våre privat 
– og bedriftskunder har 
vi hatt mange gode 
stunder og opplevelser i 
Klubbhuset og i Nøstet. 
Der har også vært noen 
artige utfordringer som 
vi ønsker å dele med 
dere:  

Midt i høysesongen på 
vårparten i fjor hadde vi 

en blåtur på fredagen og et bryllup med 60 gjester på 
dagen etter.  Normalt sett er dette ikke noe problem, og vi 
dekker om etter blåturgjestene har forlatt lokalet. 

 

Vi hadde avtalt med brudeparet at vi skulle pynte litt ekstra 
på deres vegne mot at de kom og leverte pynten dagen før. 
Det vi ikke visste var omfanget av denne pynten…  

Fredags formiddag kommer der inn intet mindre enn 9 
store flyttekasser med pynt og dekor til hele lokalet!! Der 
var stol-trekk, pynt på bordene, pynt til veggene, pynt til 
garderoben, pidestaller, servietter, krims og krams og mere 
til! Dag-Erik fikk både åndenød og svettetokter og bestemte 
seg raskt for å ta seg av dette personlig.  

Mens gjestene gjorde seg klar til å gå i kirken lørdags 
formiddag, rykket Dag-Erik og hans team inn for å pynte 
lokalet til den store gullmedaljen. 2 timer senere ankom 
gjestene til et ferdig pyntet lokale hvor de ble tatt godt i 
mot av en litt kortpustet og svett (men som alltid smilende 
og glad) Dag-Erik i døren. 

  

Vi i Fana Catering er glad i utfordringer, men det gjør 
jobben vår så mye lettere med så gode samarbeidspartnere 
som vi har i dere! 

Vi vil med dette få takke for samarbeidet i 2013 og ser frem 
til et nytt år med gode opplevelser sammen med dere i RAN 
Seilforening.  

Mvh 
Alle oss i Fana Catering og Selskapsservice AS 
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Årsrapport for 2013 
 

2013 dreide seg mye om VM-arrangementet i Zoom8 som 
ble avviklet i august. Forberedelsene hadde allerede pågått 
lenge, men et så stort og prestisjetungt arrangement stiller 
ekstra store krav til forarbeidet. Medlemmene stilte opp, 
arrangementet ble godt avviklet og vi fikk mye fortjent skryt 
for innsatsen. 

Sport 
Sesongen har vært en sammenhengende triumf for Ran på 
regattabanen. Et VM på hjemmebane motiverte enormt til 
innsats og det ga uttelling. I Zoom8-klassen ble David 
Westervik verdensmester, i tillegg til 2.plass i NM. 
Alexander Dahl Høgheim ble norgesmester og tok 2. 
plassen i den samme klassen under VM. 

Thomas Nicolaysen og David Westervik tok henholdsvis 2. 
og 3. plass i EM i Italia. Jentene fikk også gode plasseringer, 
uten at de kom på pallen. 

Optimistjolleseilerne har hatt en aktiv sesong med mange 
samlinger og deltagelse på regattaer nasjonalt og nordisk. 

I januar reiste en hel delegasjon til Las Palmas på samling.  

Resultatene på regattabanen er tilfredsstillende. 

Det er også mange unge seilere som er på vei oppover. 

Ran tok en bronseplass i NM for Express med Leif Kristian 
Garvik som rormann i ”Salt 3.”  

Laser har blitt etablert som en ny klasse i Ran. Dette er en 
båt i olympisk klasse som Norges seilforbund satser på. 

Tur- og havseilerne har hatt en jevn aktivitet denne 
sesongen. Rolf Hermansen tok nok en seier i Shetland Race. 

Ellers har Hjeltefjordtrimmen gått sin vante gang. Her må 
nevnes at vi har fått mye spalteplass i VestNytt.  

Tur- og havseilerne har også vært med på flere 
”Teambuilding-arrangement.” Dette gir inntekter til 
foreningen. Båteierne får også en liten kompensasjon for å 
stille med båt og veileder. 

Eintyperegattaen ser ut til å bli et fast årlig arrangement. 
Tilbakemeldingene fra deltakerne er positive, 
oppslutningen har økt. 

Express-seilerne har et ønske om å samle båtene sine på ett 
sted for å få seilt i større felt. Ran var en ønsket lokalisering, 
og vi har sett på hvilke muligheter vi har for å legge 
forholdene til rette for det. 

Styrets arbeid 
Styret har hatt 9 møter i perioden. 

Behovet for en vaktmester har vært stort. På det siste 
årsmøtet ble det vedtatt å sette av midler til dette. Trond-
Helge Jakobsen ble ansatt på timebasis. Vaktmestertjeneste 
har vist seg å være en god funksjon å ha. Anlegget har blitt 
så stort og omfattende at vi må ha en som hele tiden kan få 
ordnet små og store ting. 

Vi har vært i møte med Fjell kommune i anledning rullering 
av arealdelen i kommuneplanen. Behovet for å få en molo 
mot nord er stort. Plankomiteen i kommunen har også vært 
på befaring, og foreløpige tilbakemeldinger er positive. Vi 
vet at det i fremtiden blir overskudd på steinmasser som 
kan brukes til en molo som sikrer havnen vår. 

Sikring av vannspeilet er også spilt inn overfor kommunen. 
Ettersundsosen er et område vi ønsker å sikre til trening og 
som reservebane til regatta. Vi ser at presset på 
vannspeilet, spesielt i Hauglandsosen, er stort. Vannspeilet 
er vi utvilsomt helt avhengige av. 

Kranen måtte repareres da sveisinger hadde gått opp. Det 
viste seg at den holdt på å dele seg i to. Nå er den reparert 
og forsterket.  

Utleievirksomheten av klubbhuset går på det jevne.  

Ranheim har også vært flittig i bruk. I forberedelsene til VM 
var det flere helgesamlinger med overnattingsgjester fra 
både inn- og utland. 

Nettsidene våre er en god informasjonskanal som blir 
oppdatert jevnlig takket være mange flinke skribenter i 
foreningen. Medlemmene benytter hjemmesidene flittig 
for å innhente informasjon. 

Når det er stor aktivitet på jollesiden krever det 
investeringer. En ny Rib med motor og en brukt River er 
kjøpt inn. Det er gode supplement til trenere og de som 
skal drive sikringsarbeid på fjorden. 

Zoom8 VM 
Det ble lagt ned et stort arbeid i forberedelsene til det 
prestisjetunge arrangementet. Ingmar Westervik hadde 
hovedansvaret og ledet arbeidet i organisasjonskomitéen 
for mesterskapet på en suveren måte.  

Alle utvalg og komitéer i foreningen gikk helhjertet inn i 
forberedelsene.   

Foreningen fikk også et stort teknisk løft. Alt regatta-teknisk 
utstyr ble enten supplert eller fornyet. Hjeltekongen fikk 
rekkverk på taket. Dermed hadde regattasjefen full oversikt 
på fjorden. Amfiet fikk brostein i nedre del. Foran 
inngangen til underetasjen av klubbhuset ble det lagt skifer 
og tilrettelagt for rullestolbrukere. Parkeringsplassen ble 
ryddet og gruset. Kaifronten ble forlenget fram til 
”gamlekaien.” Flaggstenger til alle deltagende nasjoner, 
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VHF-er osv. ble innkjøpt. Hele anlegget ble ryddet, og det 
aller meste av gammelt skrot ble fjernet. Anlegget har aldri 
tidligere vært så ryddig som nå! 

Gledelig var det også at Vegvesenet fikk skiltet veien til Ran. 

Mesterskapet gikk helt prikkfritt fra begynnelse til slutt.  

Fjell kommune og Hordaland fylkeskommune var 
representert ved både åpningsseremonien og 
premieutdelingen. Ordfører Eli Berland sto for selve 
åpningen. 

En stor takk også til Askøy og Milde seilforeninger som stilte 
med hver sin bøyebåt og mannskap. 

Tilbakemeldingene fra de tilreisende var entydig positive.  

Til og med vindforholdene var jevnt over gode.  

Tatt i betraktning all oppgraderingen av anlegget, gikk 
arrangementet med et fint overskudd. 

Vi skal alle være stolte av at vi greide å lage et så godt 
arrangement! 

Eiendom 
Nok en gang har vi fått stormskade på anlegget. Hardest 
rammet ble det flytende anlegget som ble betydelig skadet. 
Flytebrygger er slitt fra hverandre, hjørner på bryggene er 
knust, kjettinger til ankerloddene er slitt løs fra kaiene, 
landganger er skadet og det samme gjelder kaifronten mot 
nord. Behovet for en molo er helt åpenbar.  

Gulvet i hovedetasjen i klubbhuset er nå slipt og oljet.  

Mattilsynet har vært på inspeksjon, og vi har fått en del 
pålegg om utbedringer på kjøkkenet i klubbhuset. Dette 
arbeidet er i gang og blir ferdig innen oppgitte frister. 

Medlemmer 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Seniorer 236 261 284 291 269 267 

Juniorer 29 49 44 47 49 55 

Pensjonister 20 21 25 29 37 42 

Studenter 14 16 14 14 13 8 

Dameklubb 5 5 5 5 5 4 

Sum 304 352 372 386 373 376 

Organisasjon 

Styret__________________________________________________________ 
Harald Blø  Leder 

Rolf Hermansen  Nestleder 
Jan Henrik Nordeide Kasserer 
Ingmar Westervik Prosjektleder VM Zoom8 2013 
Audun Vabø  Sekretær 
Torill Dahl Høgheim Sportslig leder 
Emilie Vabø  Ungdomsrepresentant 

Regattautvalg________________________________________________ 
Kjell Magnus Økland Leder og styremedlem 
Leif Ulvatne 
Rolf Hermansen 
Torstein Holtlien Blø 

Regattaansvarlig – joller___________________________________      
Torill Dahl Høgheim 
Bård Birkeland  

Eiendom- og anleggsutvalg________________________________ 
Erik Ruyter  Leder og styremedlem 
Håkon Magne Fjæreide 
Trond Helge Jakobsen 
Sverre Faugsted 
Torbjørn Kaland 
Amund Nordland 
Axel Sømme 

PR- info- og IT-utvalg_______________________________________ 
Bård Henriksen  Leder og styremedlem 
Kjell Magnus Økland 
Sissel Bertelsen 
Per Jon Odeen 

Jollegruppen_________________________________________________ 
Ørjan Haugland  Leder og styremedlem 
Bård Birkeland  Hovedtrener 
Trond Bertelsen  Klassekaptein Optimist A 
Espen Børresen  Klassekaptein Optimist B og C 
Wenche Bjelkarøy Klassekaptein Zoom8 
Torill Dahl Høgheim Regattaansvarlig 
Bård Birkeland  Regattaansvarlig 
Kjersti Nicolaysen Foreldregruppe-leder 
Torill Dahl Høgheim Ansvarlig nybegynnerkurs 
Bård Henriksen  Ansvarlig Pinseleir  
Henriette Hersvik Ansvarlig kretssamling 
Audun Vabø  Vedlikehold av følgebåter 
Kristian Karlsen  Vedlikehold av seiljoller 
Emilie Vabø Seilerrepresentant og 

styremedlem 

Tur- og havseilergruppen__________________________________ 
Torbjørn Haugsdal Leder og styremedlem 
Håvard Dahl 
Niels Tore Lerøen 
Thor Olsen 
Stein Langbraaten 

Entypegruppen______________________________________________ 
Trond Aarø  Leder og styremedlem 
Kjell Magnus Økland 
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Revisorer_____________________________________________________ 
Børre Børresen 
Leif kristian Garvik 

Valgkomité___________________________________________________ 
Svein Holmefjord Leder 
Sigurd Boasson 
Wenche Bjelkarøy 
Espen Børresen 

Representasjon______________________________________________ 
Trond Bertelsen  Norsk Optimistjolleklubb 
Wenche Iren Bjelkarøy Norsk Zoom8-klubb 
Bård Henriksen  Norsk Zoom8-klubb 
Rolf  Hermansen Valgkomitéen i Norges 

seilforbund 
   Leder Hordaland seilkrets 
Torill Dahl Høgheim Bredde- og rekrutteringsutvalget 

i Norges seilforbund 
   Jolleutvalget i HSK  
Åge Landro  Fjell idrettsråd 
Trond Aarø  Entypeutvalget HSK  

Rapport frå Eintypegruppen 
 

Med eintypeseiling vert det her sikta til segling der fyrste 
båt i mål = vinnar. I Hordaland i dag omfattar dette ikkje-
foreldrestyrte seglarar i båttypane Express, Knarr, Snipe, 
Melges, Yngling, Oselvar, Formula 18, Laser standard. 
Hausten 2012 vart det teke initiativ til eit eintypeutval i 
Hordaland Seilkrets som eit samarbeidsforum mellom dei 
ulike eintypeklassane. I Ran Seilforening har det i 2013 vore 
miljø for Express og F18. 

Express-klassen gjorde ein freistnad på å samle seg i 
Byfjorden og bruka Byfjordtrimmen som regattaarena, men 
faste merker og sviktande oppslutnad gjorde at klassen 
ikkje fekk det forventa oppsvinget. I august vart NM 
arrangert av Bergens Seilforening med 34 startande båtar, 
halvparten av desse er frå Hordaland, eit tal som seier noko 
om potensialet i klassen på regionalt plan. 

F 18-klassen er samla i Ran og tel tre båtar som har delteke 
sporadisk på Hjeltefjordtrimmen og elles drive eigentrening 
gjennom sesongen. Klassen deltok på Ran Eintype Regatta 
med to båtar. 

For å samle seglarar som vil segla eintype i båttypane F 18 
og Express har Hordaland Expressklubb hausten 2013 teke 
eit initiativ for å samle Expressane i Ran. Styret i Ran har 
difor gitt eit alle Expressane i Hordaland eit tilbod godt 
kring hamneplass og kranbruk. Frå våren 2014 kjem det i 
gang eit onsdagstilbod med regattaer på pølsebane like 
utanfor Angelvik. Her vil både Express og F18 kunne få 
korte og tette løp med mange situasjonar som vonleg vil 
kunne stimulera eintypesegling i Ran Seilforening. 

Rapport frå Regattakomiteen 
 

I 2013 har regattakommitèen arrangert Banks 
Sommerregatta, Zoom-VM, Ran Eintype Regatta og 
Klubbmesterskap for T/H og bistått ved Pinseleieren, Jolle-
KM og Hjeltefjordtrimmen. Vidare har komiteen arbeidd 
med sikringsbåten, oppgradering av utstyr til 
regattaavikling, innkjøp premiar, oppdatering og publisering 
av dei ulike regattadokument og arbeid med 
terminlistespørsmål.  

Banks Sommerregatta 
Sumarregattaen laurdag 1. juni vart ein flott regatta for 12 
båtar i Hjeltefjorden. Året regatta hadde eit gåvekort på eit 
segl frå Bruce Banks som hovudpremie. Den heldige vinnar 
var Thor Olsen som vann DH-klassen. Andre klassevinnarar 
var Haavard Dahl (NOR Rating utan spinnaker) og Toril 
Haugsal (Nor Rating med spinnaker). Regattasjef var Leif 
Jørgen Ulvatne. 

Zoom-VM 
Arbeidet med Zoom-VM 1-7. august har vore eit hovudmål 
for heile klubben i 2013 og inkluderer difor mestedelen av 
Ran sin organisasjon. Regattakomiten har arbeidd med 
regattatekninsk utstyr og personell, regattadokument, 
nettsider og ei lang rekkje småsaker som må organiserast i 
forkant, under og etter eit stort regattaarrangement. I VM 
deltok 84 selgarar frå 9 nasjonar. Regattasjef var Patrick 
Schander frå Sverige. 

RAN Eintype Regatta 
28-29. september var det klart for den andre utgåva av 
eintyperegattaen. Tilsaman 23 båtar i klassane 2,4, Yngling, 
Melges og F18 deltok. Regattasjef var Kjell Magnus Økland 
og det vart avvikla seks løp løp laurdag og fire løp sundag. 
Heile helga var prega av 5-8 m/s frå sør. Laurdag kveld var 
det festmiddag i klubbhuset. 

Klubbmesterskap for T/H 
Årets klubbmesterskap for T&H for Ran vart gjennomført 
laurdag 29. september som eit løp 

på faste merker med start frå same startlinja som båtane i 
Ran Eintype Regatta. 10 båtar segla 

løpet som gjekk frå Rotøyane, Skageflua, Kalsøyfly, 
Geitanger og avkorting ved Rotøyane. Årets klubbmester i 
Ran vart Toril Haugsdal i Silius. 

  

Regattakomiteen takkar dei som har bidratt i samband med 
arrangementa i 2013. 
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Tur og Hav årsmelding 
Det ligger vel 40 Tur og Hav båter i havnen til Ran. I tillegg 
er det en del Ran båter som ligger andre steder, dette er til 
dels de mest aktive seilerne. 

25 av disse båtene har vært aktive i 2013 sesongen, i den 
grad at de har deltatt i minst en Hjeltefjordtrim. 

Det er dessverre litt få av disse som også finner veien til de 
andre regattaene i kretsen. Det er også en klar tendens i de 
andre 3 seilforeningene, at midtuke seilingen har stor 
deltagelse og høyt nivå, mens kretsregattaene faller ganske 
dramatisk. I et forsøk på å følge med på denne trenden er 
det en plan om å øke statusen på trimseilasene. På slutten 
av 2014 sesongen vil det bli arrangert en «finale» der de 
beste båtene fra alle trimregattaene får tilbud om å delta i 
det vi vil kalle «mesternes mester» og som også vil være 
kretsmesterskap for Tur og Hav. 

Resultater 

Hordacup vinter_____________________________________________ 
7 Ran båter har deltatt i Vintercupen 

«Hanna Marie» med skipper Rolf Hermansen vant klassen 
Lys 1,16 til 1,24 

«Silius» med skipper Toril Haugsdal tok andre plass i klassen 
Lys 1,25 til 1,30 

Hordacup Sommer__________________________________________ 
17 Ran båter har deltatt i regattaer som er med i Hordacup. 

«Silius» med Skipper Toril Haugsdal tok første plass i 
klassen Nor Rating 0,931 til 1,000 

«God Tid» med skipper Håvard Dahl vant klassen Nor 
Rating uten spinnaker 

I dobbelhand klassen ble det andre og tredje plass til 
henholdsvis «Vito» med Nina Rosenlund og «Josefine» med 
Thor Olsen 

Kretsmesterskap____________________________________________ 
Kretsmesterne i 2013 var også i stor grad Ran seilere. 

Første plass i klassen Nor Rating f.o.m 0.931 til «Silius» med 
skipper Toril Haugsdal  

Første plass i klassen double hand gikk til «Josefine» med 
Thor Olsen 

Klubbmesterskap___________________________________________ 
Klubbmesterskapet ble arrangert 29 September, med 13 
påmeldte båter, 10 båter fullførte. 

Klubbmester 2013 ble: Silius, med skipper Toril Haugsdal, 
foran Jenny E med Jan Fjeldsbø og Regina II med Svein 
Holmefjord 

Rapport fra Jollegruppen 
 

Seilerglede, engasjement og vennskap står fortsatt sterkt i 
Rans jollegruppe. Vi har lagt bak oss en sesong med høy 
aktivitet og fine resultater. Ran var også i 2013 en av de 
største representerte seilforeninger i nasjonal 
sammenheng, for klassene Zoom8 og Optimistjolle. Ivrige 
foreldre og medlemmer har stått bak flere gode 
arrangement i Angleviken dette året. Aktive og engasjerte 
barn og ungdom har gitt oss flotte seilopplevelser og 
magiske øyeblikk. Det største arrangementet for foreningen 
var VM for Zoom 8. Et arrangement som ble avviklet med 
stor suksess og som har satt Ran på det internasjonale 
kartet over kapable arrangører. Mesterskapet er omtalt i 
egen artikkel. 

For at seilingen skal fange interesse i alle aldersgrupper er 
det viktig at vi fortsatt har evnen til å tilpasse oss hva 
seilerne ønsker. Det vokser frem et stadig større miljø for 
Laser i Norge. Ran har lyttet til signaler fra ungdommen og 
NSF, og tilbyr nå trening for Optimist, Zoom8 og Laser. Vi 
har i sistnevnte klasse 7 aktive seilere, og slik det ser ut nå 
er dette en voksende klasse også hos oss. Det blir 
spennende å følge de frem mot EM i Moss til sommeren. 
Optimistklassen holder stand med god rekruttering fra 
nybegynnerkurset. Zoom8 har etter VM mistet noen seilere 
i klubben, men skal fortsatt være et godt tilbud mellom 
Optimist og Laser. 

Det er i skrivende stund fortsatt midt på vinteren, men det 
stopper ikke aktiviteten i jollegruppen. Vi har tilbud om 
trening hver søndag og det blir arrangert flere 
helgesamlinger i Ran gjennom vinteren. Mange 
optimistseilere har deltatt på treningssamling på Gran 
Canaria, og vi har seilere som gjennom vinteren ivrig deltar 
på samlinger i kretsen og nasjonalt. 

Under har vi tatt med noen sammenlagte resultater etter 
ranking. Det er hyggelig å se gode resultater, men det er 
kanskje vel så kjekt å registrere at det er stor deltagelse. 
Mange har deltatt på det meste og andre har deltatt på 
noe. Da er vi fortsatt en klubb for bredden, men med godt 
tilbud også for de mest ambisiøse.     

Resultater 

NM Zoom8_          _____________________________________________ 
1.  Alexander 
2.  David 
5.  Emilie 
6.  Thomas 
11. Malin 
12. Marte 
13. Thorbjørn 
20. Victoria 

NM Optimist gutter  _____________________   __________________ 
5.   Steffen 
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12. Victor 
20. Vegard 
29. Peder 
31. Markus  

NM Optimist jenter   ____________________   __________________ 
7. Inger Margrete 

Lagcup i Drøbak_____________________________________________ 
Sølv til RAN1 med Steffen, Victor, Tobias, Vilde og Karoline 
9. RAN2 med Markus, Inger Margrethe, Marius, Celia og Peder 

Norgescup Zoom8  __________________________________________ 
4.   Marte Henriksen 
11. David Bjelkarøy Westervik 
12. Alexander Dahl Høgheim 
14. Emilie Kathrin Vabø 
15. Torbjørn Smith 
16. Thomas Nicolaysen 
17. Malin Elvingdal 

Norgescup Optimist A______________________________________  
8.   Steffen Bertelsen 
23. Victor Dahl Høgheim  
27. Tobias Sandemo Birkeland 
29. Markus Nyhamn Hersvik 
39. Vilde Haugland 
45. Karoline Eirin Vabø 
46. Inger Margrethe Vabø  
54. Marius Bjelkarøy Westervik 
55. Peder Smith 
63. Celia Valeur Børresen 
74. Vegard Smith 
77. Erik Karlsen 
87. Mats Offerdal 
116. Magnus Tangye 

Junior Nordisk Mesterskap Optimist_____________________  
Victor  26. 
Vilde  33. 
Markus  45. 
Inger M  47. 
Celia  60. 
Victor og Vilde kvalifiserte seg til å representere Norges gutte- og 
jentelag under siste dags lagmesterskap. 

Junior Nordisk Mesterskap Zoom8_______________________  
4. Alexander 
Emilie 

VM Zoom8 jenter_  __________________________________________ 
14. Marte Henriksen 
17. Emilie Kathrin Vabø 
21. Malin Elvingdal 
25. Inger Margrethe Vabø 
32. Victoria Liseth 

VM Zoom8 gutter_  __________________________________________ 
1.   David Bjelkarøy Westervik 
2.   Alexander Dahl Høgheim 
21. Steffen Bertelsen 
29. Thomas Nicolaysen 
38. Vegard Smith 
40. Torbjørn Smith 

Hordacup Optimist A__________________________ _____________ 
17 deltagere fra Ran, her er de fem beste: 
Karoline Eirin Vabø 
Magnus Tangye 
Markus Nyhamn Hersvik 
Marius Vestervik 
Peder Smith 

Hordacup Optimist B_________________________________ ______ 
2. Erik Karlsen 
6. Mats Offerdal  
9. Pål Fallebø 
10. Lars Andre Vabø 

Hordacup Optimist C_______________________________________ 
Iben Offerdal 
Julie Seim 
Peter Guldberg 
Ina Valeur Børresen 
Alexander Valeur Børresen 

Hordacup Zoom8 eldste____________________________________ 
Emilie Kathrin Vabø 
Alexander Dahl Høgheim 
Marte Henriksen 
Thomas Nicolaysen 
Malin Elvingdal 
Vegard Smith 
David Bjelkarøy Westervik 
Torbjørn Smith 

Kretsmesterskap Optimist A ______________________________ 
12 deltagere fra Ran, under de fem beste: 
Tobias 
Steffen 
Karoline Eirin 
Magnus Tangye 
Victor 

Kretsmesterskap Optimist B ______________________________ 
3. Simen 
5. Pål 

Kretsmesterskap Zoom8              _____________   ____________ 
1. Thomas  
2. Alexander  
3. Emilie 
4. Vegard 
5. Marte 

Rapport frå Media/It 
 

I 2013 har me vidareført arbeidet med ranseil.no. I løpet av 
2013 er det publisert over 50 nyhendesaker og over 3000 
bilete på nettsida. Antall unike vitjarar på ranseil.no har 
auka med 5 % i høve til 2012 og er no oppe i 7141. Desse 
brukar i snitt 2 minutt og 37 sekund kva gong dei er innom 
sidene. Omlag eit minutt mindre enn i 2012. Tel me opp alle 
sidene på ranseil.no så er dei vorten lest 70 342 gongar, 
også her ein svak nedgong frå 2012. Det er likevel enkelt å 

http://ranseil.no/
http://ranseil.no/
http://ranseil.no/
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forklara nedgongen på desse to punkta. Ein god del av 
trafikken vert no dirigert til seilmagasinet sitt 
regattasystem. Dette er websider som ligg utanfor domenet 
ranseil.no og som difor ikkje vert telt med i statistikkken 
for ranseil.no. Eigentleg viser dermed eigenleg tala ein auke 
i webtrafikken, noko som ikkje er overraskande med tanke 
på stort aktivitetsnivå, særleg på jollesida med Zoom-VM 
som eit klart høgdepunkt. Mest lese er sakene om VM, Ran 
Eintype Regatta, Pinseleiren, Tur/Hav-segling, 
selskapslokaler, jollesegling og anlegg. Sidene om anlegget 
og historie er oppgradert med fleire bildegalleri og filmar. 

Nettsida er såleis den viktigaste informasjonskanalen i 
klubben, men ikkje den einaste. Ran Seilforening oppretta i 
2012 ein konto på Facebook og er stadig frampå der med 
relevant info om både aktivitetar og selskapslokala. Vidare 
har klubben i 2013 hatt to andre web-domener for å styra 
webtrafikk meir direkte: www.hjeltefjordtrimmen.no 
og www.zoom2013.no. 

I 2013 er Ran óg omtalt i fleire massemedier: Bergens 
Tidende, NRK Hordaland, Bergensavisen, Vestnytt, 
seilmagasinet.no, kappseiling.no, seiling.no og ymse 
klasseklubbar sine nettstader. Dette er mogleg å studera 
nærare i arkivet på www.ranseil.no  

I tillegg til å publisera store informasjonsmengder gjennom 
nettsida produserer Pr/info-utvalet årsmeldinga som du no 
les i for å visa klubben sin store og mangfeldte aktivitet til 
både eigne medlemmar og andre kontaktar, som 
lokalpolitikarar og potensielle sponsorar. 

Rapport fra eiendomsutvalget 
 

Årets store oppgave for RAN var utvilsomt arrangementet 
av Zoom VM. Målet var å få anlegget vårt til å fremstå i sin 
ypperste prakt og mangt et krafttak ble gjennomført. 
Mange oppgaver har ligget på vent og VM ga oss utvilsomt 
et løft for å få gjennomført disse. 

En annen større hendelse som har preget året er at vi har 
fått på plass en vaktmester ordning som ser ut til å fungere 
svært bra. Likefult er vi fremdeles avhengig av at alle stiller 
opp på dugnad og holder tilsyn.  

Flytende havn 
Samtlige båtplasser er for tiden belagt og vi får stadig 
henvendelser om ønske om plass i RAN. Noe omkalfatring 
har det vært og nye båteiere er kommet til. Plass på land er 
fremdeles en utfordring og vi prøver til det ytterste å 
etterkomme ønsker. 

5-6 desember ble vi igjen rammet av uvær og spesielt det 
flytende anlegget fikk vesentlige skader. Nær sagt alle 
betongflytere har løsnet fra hverandre og blitt påført 

skader i sammenføyningene. Hendelsen er tatt opp med 
forsikringsselskapet og er under behandling. 

Naustet 
Naustet ser ut til å bli mer og mer tatt i bruk og vi har 
utfordringer med plass. Utover dette har vi snekret litt på 
gangbro og trapp, samt fått på plass tak over 
inngangspartiet oppe.  

Klubbhuset 
Klubbhuset er i hyppig bruk og det meste av det tekniske er 
på plass. Mattilsynet har vært på inspeksjon og vi fikk noen 
råd og tips for driften, blant annet er kjøkkenet blitt flislagt 
for å lette renholdet. 

Ranheim 
Putrer og går - vi hadde utfordringer med besøk av ubudne 
gjester (mus). Vi har nå fått engasjert profesjonelle for å ta 
seg av dette. Feller er satt opp og resultatet ser så langt 
lovende ut.  

Kai og parkering 
Promenaden mellom B- og C flytebryggene ble satt opp 
med støpte søyler og kun kaifront mangler. Amfiet er nå 
ferdigstilt med brostein og avslutningskanter og er blitt en 
riktig lekker sak i anlegget vårt.  

I forbindelse med Zoom VM tok vi en større ryddesjau. 
Flere kontainere ble fylt opp med avfall og transportert 
vekk. Parkeringsplassen ble rensket opp og gruslagt. Amfiet 
ble ferdigstilt med heller og brostein, samt flaggstenger i 
forkant langs kaien.  

På vårparten fikk vi utfordringer med kranen. Det ble 
oppdaget sprekker i forbindelse med periodisk kontroll. Her 
måtte vi i gang med større reparasjonsarbeider, samt 
forsterkning av kranen.  Kranen er nå last testet til 15 tonn 
og det gjenstår nå kun papirarbeidet før alt er som det skal.  

Mastekranen blåste også overende på grunn av manglende 
oppspenning. Denne er også oppe og går igjen. Minner på 
at all håndtering av mastekranen er på eget ansvar. 

Kaifronten ble reparert etter stormen «Berit», men så var 
det på igjen etter stormen i desember. Her må vi igjen 
reparere, men det ser ut som om tiltak som ble gjort under 
forrige reparasjon har fungert. Det ser ut som det er den 
stort sett er den nordlige enden av kaianlegget som får 
skade.  

Takker alle som har bidratt med dugnadsarbeid og tilsyn i 
året som har gått. 

 

http://ranseil.no/
http://ranseil.no/
http://www.hjeltefjordtrimmen.no/
http://www.zoom2013.no/
http://seilmagasinet.no/
http://kappseiling.no/
http://seiling.no/
http://www.ranseil.no/
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Økonomi 
Som i 2012 har også 2013 vært et krevende år når det gjelder økonomistyring. Det skyldes bl.a. arbeid med skifte av motor på 
sikringsbåt, havari og reparasjon av kran og VM Zoom 8.  

Ellers har 2013 vært et godt år for RAN økonomisk. 

Samlete inntekter kom opp i  kr 2.125.061 

Det er i løpet av året investert samlet for over kr 500.000 i sikringsbåter, oppjustering av parkeringsplassen og regattautstyr. 
Dette er gjennomført uten låneopptak, og har også vært mulig i forbindelse med betydelige sponsorinntekter og tilskudd i 
forbindelse med VM Zoom8. 

Det er foretatt avskrivninger på eiendelene med samlet kr 400.000. 

For øvrig henvises til regnskap, balanse og noter 

RAN Seilforening, driftsregnskap 2013 
Kontonr Kontonavn Regnskap 

2012 
Budsjett 
2013 

Regnskap 
2013 

Noter Budsjett 
2014 

3030 Annonser  5 000  10 000  10 000  

3080 Rabatter og prisavslag -1 200     

3100 Salgsinntekter El / Nettleie 17 220 25 000  20 854  25 000  

3110 Salg materiell avgiftsfritt 7 430 10 000  4 410  5 000  

3115 Arrangement innt. /salg etc. 113 153 60 000  86 061  70 000  

3120 Sponsorinntekter 10 000  125 000  10 000  

3160 Inntekter Kran 137 200 130 000  123 600 1 120 000  

3170 Inntekter Vinterlagring 49 150  61 625  60 000  

3280 Rabatter etc. -1 725     

3320 Startavgifter 36 469 30 000  24 405  25 000  

3340 Inntekter VM Zoom 8   352 347 13  

3400 Offentlig tilskudd 29 786 35 000  117 315  110 000  

3440 Rammetilskudd   20 534  20 000  

3441 Tilleggsmidler NIF / NSF 237 041 100 000  105 240  100 000  

3442 Tilskudd fra NSF - møter / reiser  4 637   

3600 Leieinnt. Klubbhus avg.pliktig 201 700 200 000  135 000 2 150 000  

3606 Utleie Ranheim / Nøst 41 575 30 000  40 600  30 000  

3608 Utleie seilhyller Nøst  5 000  5 200  5 000  

3612 Utleie Seiljoller 7 500 5 000  1 500   

3615 Leieinntekt Havn og opplag 344 158 350 000  352 120 3 350 000  

3807 Gevinst v/ salg anleggsmidler 379 186     

3910 Kursinntekter 43 050 50 000  100 750  60 000  

3915 Dugnadsinntekter 1 215 1 000  85 000  30 000  

3920 Årskontingenter 143 800 140 000  159 450 4 160 000  

3960 Lotteri/automatinntekter 180 982 150 000  126 385  130 000  

3980 Pinseleir 62 618 70 000  58 028  60 000  

3999 Diverse inntekter 40  5 000   

 Sum driftsinntekter 2 040 348  1 396 000  2 125 061  1 530 000  

4010 Startkontingenter 49 315 50 000  64 500 5 50 000  

4020 Støtte deltagelse NC og NM Joller 40 000 40 000  16 000 5 30 000  

4110 Stevneutgifter arr. utg. egne 50 057 40 000  21 520  25 000  

4120 Premiering 10 497 15 000  55 770  15 000  

4130 Div.utstyr regattarel. 6 932 10 000  11 490  10 000  
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4200 Treningsutg. aktivitetsgrupper 31 294 35 000  36 022  35 000  

4210 Kurs / saml./ arr. Jollegr. 23 946 20 000  11 542  10 000  

4230 Matriell instruksj./ opplæring 3 376 5 000  1 733  3 000  

4240 Kurs / Saml./ledere/trenere etc. 1 000 10 000  165  2 000  

4245 Kostnader VM Zoom 8   267 837 13  

4250 Pinseleir 40 723 45 000  18 343  20 000  

4260 Utgifter intektbringende 
aktiviteter 

11 750 10 000  43 655  30 000  

4300 Innkjøp av varer for videresalg 8 868 10 000     

 Sum Aktivitetskostnader 277 758  290 000  548 577  230 000  

5000 Instruktør, trener og lederutgifter 58 204 60 000  40 673  45 000  

5105 Kjøre/reisegodgjørelse 6 130 5 000     

5400 Arbeidsgiveravgift 8 888 9 000  8 381  8 500  

 Sum Lønnskostnad 73 222  74 000  49 054  53 500  

6010 Avskrivning 250 000 125 000  400 000 6 200 000  

6015 Avskrivning Joller 50 000   6  

6300 Leie lokaler      

6320 Renovasjon, vann, avløp 8 115 8 000  16 401  15 000  

6330 Renovasjon utleiedel 1 403 2 000  3 070  3 000  

6340 El-forbruk og nettleie 39 000 35 000  62 404 7 65 000  

6350 El-forbruk og nettleie utleiedel 33 911 30 000  50 754 7 55 000  

6360 Renhold av lokaler 7 089 8 000  26 023  20 000  

6390 Annen kostnad lokaler  5 000     

6401 Drift, forsikr. Vedlikehold kran 24 814 15 000  110 891 8 35 000  

6405 Leie Mobilkran vinterlagring 24 000  53 375  55 000  

6420 Leie datasystemer  4 000     

6540 Inventar 2 618 3 000  2 503  3 000  

6550 Driftsmateriale 391 3 000  6 585  6 000  

6600 Reparasjon og vedlikehold 
bygninger 

36 044 40 000  95 373  40 000  

6610 reparasjon og vedlikehold 
utleiedel 

14 826 10 000  50 205  20 000  

6620 Reparasjon og 
vedlikeh.kai/brygger 

662 076 100 000  24 572  100 000  

6630 Anlegg og kai utb. /fornyelse 302 40 000  12 568  40 000  

6640 Vedlikehold Anlegg 5 914 40 000  64 643  40 000  

6650 Vaktmester  80 000  35 176  80 000  

6720 Forretningsførsel 94 200 80 000  96 950 9 95 000  

6725 Honorar for juridisk bistand      

6730 Idrettsfaglig bistand      

6780 Lønn Selvst. Næringsdrivende 100 500 115 500  112 766  115 000  

6800 Kontorrekvisita 6 569 7 000  9 215  9 000  

6810 Data/EDB Kostnad 9 954 5 000  14 057  14 000  

6820 Trykksaker 15 000 15 000  23 382  20 000  

6840 Aviser tidsskrifter, bøker og lignende  714   

6860 Representasjon, møter,Samlinger 2 093 5 000  6 792  5 000  

6870 Prosjekter styrt av styret   4 518   

6880 Utmerkelser,gaver,påskjønnelser 1 738 2 000     

6890 Annen Kontorkostnad 108  108   

6900 Telefon - Internett 1 058 2 500  1 058  2 500  

6940 Porto distribusjon 9 799 9 000  6 950  7 000  

7000 Drivstoff 18 884 30 000  14 823  30 000  

7020 Drift og vedlh båter og utstyr 71 249 50 000  24 722  25 000  

7300 Pr. - info - internett  10 000     

7310 Pr. - infor. Utleiedel      
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7410 Medlemskontingent NSF-
HSK/andre 

39 869 40 000  39 204  40 000  

7500 Forsikringspremie 52 697 53 000  56 685 10 55 000  

7510 Forsikringspremie utleiedel 16 328 16 000  12 911 10 15 000  

7830 Konstatert tap på fordring      

7791 Annen kostnad      

 Sum Andre driftskostnader 1 600 549  988 000  1 439 398  1 209 500  

 Sum Driftskostnader 1 951 529  1 352 000  2 037 029  1 493 000  

 Driftsresultat 88 819  44 000  88 032  37 000  

8050 Renteinntekt 4 923  1 830  2 000  

 Sum Renteinntekt 
 

4 923   1 830  2 000  

8140 Rentekostnad 35 741 30 000  35 847 11 30 000  

8150 Rentekostnad nytt klubbhus 20 439   11  

 Sum Rentekostnad 
 

56 180  30 000  35 847  30 000  

8170 Annen finanskostnad 13 256 13 000  7 475 12 7 500  

 Sum andre finanskostnader 
 

13 256  13 000  7 475  7 500  

 Sum finanskostn. / inntekt 
 

64 513  43 000  41 492  35 500  

 Årsres.(Oversk / - Underskudd) 24 306  1 000  46 540   1 500  

 

Noter til regnskapet for 2013. 

Note 1 - Konto 3160 Inntekter Kran. 
Kran-inntektene ble kr 123 600, noe høyere enn budsjettert. 

Note 2 – Konto 3600 Leieinntekter klubbhus. 
Bokførte inntekter for klubbhuset utgjør kr 135 000, som er lavere enn budsjettert.  

Minimumsleie for booking av klubbhuset er kr 200.000, men til fradrag går kr 5000 pr. dag for helger der RAN selv bruker 
klubbhuset. Minimumsleien for booking for 2013 sjekkes mot 

Fana Catering, og evt. differanser føres på 2014.  

Note 3 – Konto 3615 Leieinntekter havn og opplag. 
Leieinntektene for havnen havnet på kr 352 120, ca. som budsjettert. 

Note 4 – Konto 3920 Årskontingenter. 
Inngang av kontingenter utgjør kr 159 450 mot budsjett kr 160.000. Medlemstallet er stabilt på litt under 400. 

Note 5 – Konto 4010 Startkontingenter og 4020 Støtte til deltagelse NC og NM Joller. 
Det er kostnadsført  kr 16.000 i reisestøtte  og kr 64.500 til dekning av startkontingenter. 

Beløpene er ikke utbetalt i 2013, men forutsettes utbetalt i 2014.  

Note 6 – Konto 6010 og 6015 Avskrivninger. 
Det er i 2013 avskrevet kr 400.000, som fordeler seg som følger: 

Kran med utstyr kr 50.000, Instruksjonsbåter kr 20.000, RIB trenerbåter kr 100.000, Tresfjord Sikringsbåt kr 50.000, Beholdning 
joller kr 40.000, Inventar kr 40.000 og kaianlegg  

kr 100.000.  

Note 7 – Konto 6340 og Konto 6350 El-forbruk og Nettleie. 
Samlet strømforbruk utgjør kr 113.158. Det er solgt strøm til båteierne for kr 20.854, se konto 3100. 
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Note 8 – 6401 Drift, forsikring og vedlikehold av kran.   
Driftsutgiftene etc. utgjør kr 110.891. Herav utgjør reparasjon av kranen våren 2013  

kr 64.874. Av dette er kr 32.874 betalt til leverandøren av kranen, mens kr 32.000 er tilbakeholdt i påvente av at leverandører 
leverer nødvendig dokumentasjon for kranen.   

Note 9 – Konto 6720 Forretningsførsel. 
Kostnad til forretningsførsel utgjør kr 96.950. Regnskapene føres daglig og er ajour til enhver tid. I 2013 har det for 
forretningsfører vært mye arbeid i forbindelse med skifte av motor på sikringsbåt, kranhavari og VM Zoom 8. 

Note 10 – Konto 7500 og 7510 Forsikringspremie. 
Samlete forsikringer utgjør i 2013 kr 69.596. 

Note 11 – Konto 8140 Rentekostnad.  
Sum rentekostnader utgjør kr 35.847 som er renter på nytt lån kr 600.000 opptatt i 2012. 

Note 12 – Konto 8170 Annen Finanskostnad. 
Denne inneholder betalte bankgebyrer i 2013 

Note 13 – VM Zoom 8 konto 3340, 3120 og 4245. 
VM Zoom 8 ble også økonomisk et vellykket arrangement. Det ble et lite overskudd på arrangementet, og innen budsjettet fikk 
vi til en vesentlig oppgradering av anlegget og diverse utstyr. 

RAN Seilforening - Balanse pr. 31/12 2013 
 

Konto Tekst Balanse 31.12.2012 Bevegelse Balanse 
31.12.2013 

Eiendeler     
 Annleggsmidler      
 Driftsmidler     
1100 Ranheim og Eiendom 1 700 000,00   1 700 000,00 
1120 Anleggsutb. Kai modul 1 2 759 342,88   2 759 342,88 
1130 Anleggsutb klubbhus modul 3 1 925 343,79   1 925 343,79 
1140 Utleiedel Klubbhus 70 % andel 4 019 154,90   4 019 154,90 
1145 Vikholmen 2 000,00   2 000,00 
1155 Damsgårdsveien 101     
1160 Nøst 500 000,00   500 000,00 
1190 Kran med utstyr 411 008,00 -50 000,00  361 008,00 
1200 Flytebrygger 2 000,00   2 000,00 
1210 Anleggsutb. Flyt. Havn modul 2 2 484 132,25 -100 000,00  2 384 132,25 
1230 Instruksjonsbåter (4 stk) 19 304,00 -5 000,00  14 304,00 
1231 Grand RIB Trenerbåt 219 300,00 18 500,00  237 800,00 
1933 Sikringsbåt 440 000,00 125 221,00  565 221,00 
1236 Beholdning Joller 191 067,66 124 978,85  316 046,51 
1237 Båttilhengere 5 990,00   5 990,00 
1250 Inventar 599 696,00 -37 000,00  562 696,00 
1260 Beholdning VHF  25 077,50  25 077,50 
  Sum driftsmidler 15 278 339,48 101 777,35  15 380 116,83 

 Finansielle anleggsmidler     

1390 Andre Fordringer  -200,00  -200,00 
 Sum finansielle anleggsmidler  -200,00  -200,00 
 Sum anleggsmidler 15 278 339,48 101 577,35  15 379 916,83 

 Omløpsmidler     
1500 Kundefordringer 15 100,37 10 050,00  25 150,37 
 Bankinnskudd og kontanter      

1920 Bankinnskudd Driftskonto 112 872,78 117 787,71  230 660,49 
1925 Bankinnskudd Utbygging 100 805,00 -100 045,00  760,00 
1928 Bankinnskudd Jollekonto 2 125,80 109 354,46  111 480,26 
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 Sum Bankinnskudd og kontanter 215 803,58 127 097,17  342 900,75 

 Sum Omløpsmidler 230 903,95 137 147,17  368 051,12 

 Sum Eiendeler 15 509 243,43 238 724,52  15 747 967,95 

      

Egenkapital og Gjeld       
 Egenkapital     
 Over -/underskudd     
8800 Udisponert resultat (Overskudd)  -46 539,53  -46 539,53 
2000 Egenkapital -7 223 676,84   -7 223 676,84 
2050 Annen Egenkapital -4 670 814,00   -4 670 814,00 
 Sum egenkapital -11 894 490,84 -46 539,53  -11 941 030,37 

      

 Langsiktig Gjeld     
2220 Pantelån Handelsbanken -600 000,00 30 000,00  -570 000,00 

2280 Fjell Kommune Lån av 2003 og 2005 -1 950 000,00   -1 950 000,00 
2290 Leietaker - innskudd i havn -1 062 000,00 -5 000,00  -1 067 000,00 
 Sum langsiktig gjeld -3 612 000,00 25 000,00  -3 587 000,00 

       

 Kortsiktig Gjeld     
2400 Leverandørgjeld  -32 000,00  -32 000,00 
2600 Forskuddstrekk -1 728,00 1 558,00  -170,00 
2700 Utgående MVA -9 200,00   -9 200,00 
2710 Inngående MVA 8 966,43   8 966,43 
2740 Oppgjørskonto merverdiavgift 10,98 -6 278,99  -6 268,01 
2770 Skyldig Arbeidsgiveravgift -802,00 -1 942,00  -2 744,00 
2950 Påløpt rente  -3 222,00  -3 222,00 
2990 Annen kortsiktig gjeld  -175 300,00  -175 300,00 
 Sum Kortsiktig Gjeld -2 752,59 -217 184,99  -219 937,58 
      
 Sum Gjeld -3 614 752,59 -192 184,99  -3 806 937,58 
 Sum Egenkapital og Gjeld -15 509 243,43 -238 724,52  -15 747 967,95 
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