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SEILERPROFILER - RAN SEILFORENING

VM-sjefen
Tekst: Per Jon Odeen
- Å arrangere et verdensmesterskap betyr mye for
seilforeningen Ran. Det er mange formelle ting som må være
på plass, vi kan ikke tillate oss unøyaktigheter og slurv med
detaljer. Mye er fastlagt i manualer og reglement for
arrangementet, og jeg er sikker på at dommerne våre
kommer til å gjøre sin del av jobben. Men så er det mange
andre ting som skal stemme, nasjonalsanger,
premieseremonier, sosial arrangement , innkvartering og
mye, mye annet. Men vi har oversikten og vi følger våre
arbeidsplaner fram til verdensmesterskapet i august.
Det sier Harald Blø som er formann i Ran seilforening i et år
da Ran skal arrangere sitt første VM i Zoom8-klassen. Selv
om hovedtyngden av deltagerne vil komme fra Europa, vil
det være nærmere 20 nasjoner representert når seilasene
starter den 3 . august.

Hva vil være utbyttet eller gevinsten for Ran
med et slikt arrangement?
- Vi får økt kompetanse på en rekke områder, vi blir skjerpet
på mange detaljer og skaffer oss uvurderlig rutine i å avvikle
et internasjonalt arrangement. Dette er ikke noe man bare
kan lese seg til, vi må gjøre alle de store og små tingene selv.
Men som en konsekvens av årets VM vil vi helt sikkert søke
om et større nasjonalt eller internasjonalt arrangement
allerede i 2014. Det blir forresten 120 årsjubileum for Ran
også, sier den blide moldenseren som har tilpasset seg

bergensernes ubendig trang til alltid å feire et eller annet
jubileum!

Når ble din interesse for seiling vakt?
- Da jeg var 13 år hjemme i Molde, kom en kompis med
tegninger som viste hvordan man kunne bygge en A-jolle. Vi
bestemte oss for å bygge hver vår båt, og med god
oppfølging og støtte fra fedrene gikk det helt fint. Båtene
kom på Romsdalsfjorden etter en vinter med mange kvelder
med byggevirksomhet i kjellerne. Siden har jeg vært glad i å
seile.
- Man skulle tro et en fiolinist i Bergen Filharmoniske
Orkester var såpass forsiktig med fingrene, at seiling ikke var
den beste hobby for en som skal ha myke fingre? Du
håndterer jo tau og blir kald på fingrene på fjorden?
- Ikke noe kan måle seg med å komme seg ut på fjorden og
seile regatta sammen med gode venner i Ran! Frisk sjøluft,
morsomme konkurranser og fin mosjon gir den beste
avkopling man kan tenke seg.

Tilbake til VM i august, er alt i rute?
-Vi har god kontroll, men det er et stramt tidsskjema som
skal følges fram til startskuddet går. Men vi har en
arrangementsstab som har rutine og stiller opp, vi har gode
manualer for arrangementet og de nødvendige
kontrakter er stort sett på plass. Dommerbåt, sikring på
anlegget, frivillige som gjør jobber i ulike posisjoner, vi
har mange medlemmer som stiller opp til dette
arrangementet

Hvor viktig er den sosial siden av
arrangementet?
- Vi legger stor vekt på at det skal være mange felles
treffpunkt. Vi serverer fellesmåltid, det blir sosiale
arrangement om kvedene og vi ønsker at alle som
kommer skal bli godt mottatt og få minneverdige dager
under Zoom8 verdensmesterskapet. Innkvarteringen blir
en utfordring, det er ingen campingplass eller bobilplass
nær anlegget. Men vi vet at alle som kommer skal få
gode boforhold og at de vil finne seg vel til rette på
anlegget vårt de dagene konkurransene varer.

Hva er dine håp for arrangementet?
- At det blir rettferdige og like forhold for alle
deltagerne alle dager. At vi får god vind og at alle som
kommer får gode dager med fine opplevelser og gode
minner, sier Harald som vet at med ca. 380 lojale
medlemmer i ryggen, er det duket for en seilerfest av de
sjeldne i august i år.
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VM-seileren
Tekst: Per Jon Odeen
Alexander Dahl Høgheim har seilt frå han var 9 år
gammel:
- Seiling er ikke bare veldig gøy, det er krevende på mange
områder. Derfor trener jeg også friidrett i tillegg til
seilingen. God fysisk form gjør at jeg også tenker klarere
når jeg seiler. Dessuten er seiling også fysisk krevende.
I fjor kvalifiserte Alex seg til
VM for Optimistseilere i
2012. Dette var i den
Dominikanske Republikk i
Karibia. I VM seilte han i en
av verdens største
jolleklasse. Det ble et
ganske tøft møte med
verdens beste seilere i
optimistklassen, Alexander
lærte mye og noen
topplassering ble det ikke.
Likevel er det en prestasjon
av rang å kvalifisere til VM.
Nå har han skiftet båttype
og skal seile Zoom 8 og
målet er selvsagt VM på
«hjemmebane» i august.
Alex trener målrettet for å
bli god, i den mørke årstid
blir det bare anledning til å
seile i helgene:
- Vi har helgesamlinger
med instruktører både fra
Norge og utlandet. Jeg
synes det er lærerikt å høre
de forskjellige meningene

-

-

og rådene som instruktører og trenere kommer med.
Denne helgen hadde vi besøk av både en norsk og russisk
landslagstrener. Seks timer i båten pluss teori; det er
ganske intenst.
Hvordan er miljøet i Ran?
Vi er en gjeng ungdommer 10-12 stk. som seiler mye.
«Dem harde kjerne» er 6 stk. som satser mye på seiling
og trener og seiler regattaer.
Neste mål?
Før VM i august er det EM i Lignano i Italia i påskeuken.
Da skal jeg teste meg internasjonalt i Zoom8 – klassen.
Det er såpass kort tid siden jeg skiftet over til Zoom 8- I
fjor var jeg med på ett norgescupstevne.

Alexander går siste året på Gimle skole og håper å få plass
på en idrettslinje når han skal gå videregående. Han kommer
fra en seilerfamilie; mamma, Torill, var en habil jolleseiler selv.
Onkel Geir var – og er, seiler på nasjonalt nivå. Han har titler
fra nasjonale og internasjonale mesterskap i flere båtklasser.
- Hvordan er det å seile Zoom8 i sammenligning med
Optimist?
- Zoomen er litt større og har en annerledes form. Så er det
en typisk «nordisk» båt, det er helst de nordiske seilerne
som hevder seg best.
- Hvorfor er seiling en fin idrett for deg?
- Det er alltid kjempegøy å være på sjøen, spesielt når det
blåser friskt. Det krever at man har god fysikk og
overskudd til å tenke kjapt for å finne de maksimale
løsninger under seilasen.
- Hvordan legger du opp treningen fram til VM?
- Det er viktig å få nok trening, jobbe med teknikk og
skaffe seg erfaring fra ulike forhold. Sier Alexander som
ikke kan få fullrost miljøet i Ran nok. De unge seilerne
trives!

Alexander

Forbrødring; seilere fra Norge, Antigua og Sør Afrika
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Det norske VM laget
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Alder ingen hindring
Tekst: Per Jon Odeen
Den største gleden ved å seile er å oppleve naturen med
landskap, sjø og vind. Selv om jeg er godt opp i årene, kan
jeg også delta i regattaer og konkurrere med, og noen
ganger slå de som er adskillig yngre! Det er egentlig
naturstridig, og trolig bare mulig innefor seilsporten.
Rolf Hermansen (75) er et levende eksempel på at alder
bare et tall. Fremdeles er han en aktiv seiler og konkurrerer
sammen med sitt gode mannskap i den 30 år gammel
havseileren Hanna Marie, både på fjord- og havseilaser som
Shetland Race.
Om miljøet i RAN seilforeningen, han har han bare en ting å
si: Vennskap på tvers av generasjoner og sosiale lag er limet i
foreningen. Her er vi alle gode venner, eldre og yngre. Vi
deltar bokstavelig talt på de samme arenaer, sier Rolf.
Ved siden av å være i båten, har arbeidet med utbyggingen
og anlegget til RAN seilforeningen vært en store interesse i
mange år: Han har deltatt aktivt i byggingen av RAN sitt nye
anlegg både praktisk og administrativt.

Hva har arbeidet med anlegget gitt deg?
Først og fremst har det vært en god lekse i tålmodighet. Det
tar lang tid å få alt på plass med et så stort anlegg. Først skal
anlegget gjennom en reguleringsmessig behandling og
godkjenning som idrettsanlegg. I Anglevik hadde vi lenge
problemer med å få tilkjørselsvei med parkeringsplass til
anlegget. Men det ordnet seg da Fjell kommune gikk inn
med reguleringsplan og ekspropriasjon. Finansieringen tar
også tid: Det skal søkes om spillemidler og så er det å stå
pent i kø og vente på tur til prioritering av midler, både fra
kommune og stat, etter den fordeling som blir vedtatt.
Spillemidler og kommunal støtte er heller ikke nok. En
forutsetning for å få midler er at foreningen kan stille med
minst 1/3 selv, og anlegget blir heller ikke fullfinansiert uten
en betydelig egeninnsats. Et framtidig salg av eiendommen
på Laksevåg trygget økonomien for anlegget vårt i stor grad.
Her kan vi takke meget forutseende tidligere medlemmer
som sikret både eiendommen i RAN og på Laksevåg til svært
gunstige betingelser. Vi har nå ubetydelig gjeld. Likevel må vi
være klar over at selv om vi har en sunn og god økonomi,
må RAN også ha midler på bok til å ta uventede og store
investeringer - relativt raskt når behov inntreffer.

8

Hvordan ser du på den framtidige driften av
anlegget til RAN?
Vi har etter hvert fått et såpass stort og omfattende anlegg
at vi bør sette av midler som kan brukes til å lønne mer
kontinuerlig vaktmestertjeneste på anlegget. Det er de tusen
småting som må vedlikeholdes før det utvikler seg til større
og omfattede skader. En liten sprekke i en mur kan fort bli til
store skader hvis de ikke blir ordnet. Anlegget vårt har nå
fått slike dimensjoner at vi trenger jevnt vedlikehold og færre
skippertak. Både den eldre og yngre garde har vært velvillig
og flink til å stille opp når det var behov for dugnad. Men: vi
kan ikke basere driften av anlegget kun på velvillig
dugnadsinnsats, sier Rolf.

Hvordan ble du engasjert i seilsporten?
Jeg var ingen ungfole da jeg begynte å seile regatta, da var
jeg faktisk 45 år. Men familien hadde hatt seilbåt lenge før
dette, og vi seilte mye turseiling. Da guttene begynte å bli
store, og seilte mye brett, fikk de også interesse av å seile
regatta med båt, og så ble gamlefar også med! Jeg kom litt
seint i gang, men så har jeg holdt på med dette lenge og har
ikke vett til å slutt, humrer Rolf som fryder seg over å være
på sjøen og gleder seg over at VM for Zoom8 skal arrangeres
i RAN i begynnelsen av august:
Jeg tror vi kommer til å løse alle arrangement-tekniske
oppgaver på en god måte. Anlegget vårt skal være i godt
stand til VM-konkurransen. Mitt håp er at deltagerne får like
forhold med friske seilaser, slik at alle lokale og tilreisende
deltakere får en positiv sportslig opplevelse.
Det er også viktigst at vi som arrangører kan gi deltagerne en
flott sosial ramme, slik at de føler seg godt ivaretatt, og at
det kan knyttes vennskapsbånd over landegrenser og
språkbarrierer. Den sosiale delen av et slikt arrangement er
veldig viktig, sier Rolf og legger til at han er overbevist om at
dette vil skje i beste RAN-tradisjon.
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Seiler i verdenstoppen
Tekst: Per Jon Odeen
Tordis Lerøen (42) er en av de fremste seilerne i Ran i nyere
tid. Fremdeles er hun glad i å seile, men for tiden krever
familielivet og jobben så mye, at hun er inne i en roligere
periode som seiler:
- Gleden over å være på sjøen , å få delta i konkurranser og
få være en del av det flotte seilermiljøet, er noe av det beste
med seilsporten, sier Tordis.

Hvordan begynte seilerkarrieren?
Både min far og bestefar var seilere, så seiling og båtlivet
ligger til familien. Jeg fikk min første hjemmelagede
Optimistjolle da jeg var 9 år gammel og begynte først å
seile ved familiehytten på Geitanger. Det gikk ikke lang
tid før jeg var inkludert i Ran-miljøet og kunne delta i
mine første konkurranser da jeg var 10 år. Det var ikke så
nøye med aldersgrenser den gangen! Jeg fikk tidlig testet
mine ferdigheter i konkurranser med de som var noen år
eldre enn meg. Det som bl.a. inspirerte oss yngre til
trening var interessen og de gode resultatene til de litt
eldre entusiastiske seilerne i klubben i tillegg til det gode
miljøet. For meg betydde vennskapet med jevnaldrende
veldig mye, vi ble en gjeng ungdommer som holdt mye
sammen og gjorde hverandre gode. I sommerferiene og
fritiden ellers ble det mye seiling og hadde det ikke vært
for en ivrig far som kjørte meg helt fra Drange til
seiltrening i Ran (1 times kjøring hver vei!) flere dager i
uken hadde det nok ikke blitt noen seiler av meg.
Hun vedgår at konkurranseinstinktet ble ganske skjerpet i
ungdomsårene. Det begynte med lokale seilaser i Ran i
Optimistjollen, så ble det regionale mesterskap på
Vestlandet før hun kom opp i nasjonal toppklasse. Da
hun var 16 år ble det bronsemedalje i Europajolle i 1986
(Finland) og 1989 ble det også bronse (Sverige) i samme
klasse. Med sine internasjonale gode plasseringer, ble hun
tatt opp i satsingsgruppen til Olympiatoppen inn mot OL i
1992. Det ble en fantastisk minnerik og flott periode med
mye trening både fysisk og seiling. Det ble også mange
reisedøgn, på det meste 160 døgn i året. Mange flotte
turer og opplevelser fra ulike land, sier Tordis. Men vi fikk
nok ikke tilstrekkelig oppfølging med vekt på fysisk
trening fra Landslagsledelsen og Olympiatoppen. En stor
del av den fysiske delen av treningen ble gjennomført på
egenhånd og for meg endte det med at jeg måtte gi meg
med Europajollen. Belastningen på knærne ble for
voldsom og jeg kunne ikke fortsette. Det året var det
Linda Andersen som fikk delta i OL i Barcelona. Det
gjorde hun på en fantastisk god måte og ble historisk
som Norges første kvinnelige utøver som tok gull i et
sommer-OL.
Neste båttype for Tordis ble 470 som hun seilte sammen
med sin nåværende mann, Leif Gunnar Sandtorv, i 1993
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og 1994, hvor de da også vant NM sammen begge årene.
Nå har Tordis og familien byttet ut seilerjoller med havseiler.
Og med to tidligere aktive seilere ombord blir det ofte til at
man lar seg friste til å legge opp til kappseiling med andre på
sjøen selv på seilferier.

Hvor mye konkurrerer du nå?
- Med aktive tvillinger på 9 år og travle arbeidsdager som HR

ÅRSRAPPORT FOR 2012

business partner i Aker Solutions
på Ågotnes, er det ofte travle og
lange dager og lite rom for
seilsport. Nå er jeg lite aktiv, men
kjærligheten til seilsporten er
fremdeles der. Tvillingene har
ennå ikke fattet den store
interessen for seiling, det får bli
opp til dem hva de har lyst til, sier
Tordis.
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2012 var det første året at foreningen var gjeldfri etter
utbyggingen av anlegget. Salget av eiendommen i
Damsgårdsveien er årsaken til den gunstige økonomiske
situasjonen.
På grunn av store uforutsette utgifter på kaianlegget, måtte
vi ta opp et lån for å kunne møte de økonomiske
forpliktelsene. Når anlegget har blitt så stort, vil det også
føre til mer vedlikeholdsarbeid. Vi må drøfte behovet for en
vaktmester som har et overordnet oppsyn med anlegget.

Sport.
Sportslig sett er det mye å glede seg over. Jollegruppen har
vokst år for år, og den har vel aldri vært større enn nå : den
nest største jollegruppen i landet! En stor takk til trenere og
foreldre som har gjort en fantastisk flott jobb med å legge
forholdene til rette for et sportslig og sosialt godt år.
I den siste sesongen har vi hatt både den norske og danske
landslagstreneren i Zoom8 på besøk. De roste det flotte
anlegget vårt.
Prestasjonene på regattabanen har også begynt å komme.
Alexander Dahl Høgheim var med som VM-deltager i
Optimist i den Dominikanske republikk. Steffen Bertelsen
deltok i EM i Italia. Store prestasjoner i verdens største
båtklasse!
Tur- og havseilerne er også aktive på regattabanen med gode
plasseringer i kretsen. Hjeltefjordtrimmen samler fortsatt
mange til en ukentlig seilas på fjorden.
Nytt av året er ”Eintyperegattaen” som ble arrangert i
september. Kjell Magnus Økland dro i gang dette
arrangementet for å samle så mange entypebåter som mulig.
Over 20 båter stilte. Arrangementet ble svært godt mottatt
av seilerne.
Formula 18-seilerne i kretsen har samlet alle sine 4 båter i
Ran. Det viser at Ran er en attraktiv forening å seile i og for.
Tur- og havseilergruppen har også denne sesongen hatt
noen ”Teambuildingsarrangement.” Dette gir fine inntekter
til foreningen. De som stiller med båt får også en liten
kompensasjon for dette.

Styrets arbeid.
Styret har hatt 11 møter i perioden.
Saker vi har arbeidet med er kjøp av ny arrangør-/sikringsbåt,
en Tresfjord 29 Nordic. Dessverre fikk vi havari på motoren
som gjorde at den måtte skiftes. Dette skal bli en nyttig båt
med gode arbeidsforhold om bord for dem som skal ligge på
fjorden og arrangere regattaer,
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Vi har hatt møte med kommunen i anledning ”Rullering av
arealdelen i kommuneplanen”. Vi har sendt inn en
anmodning om å sette av et større sjøareal for framtidig
utvikling av en utvidet båthavn. På sikt ønsker en derfor å
kunne sikre havnen med en fast molo mot stor sjø fra nord.
Det har også vært en del møtevirksomhet opp mot det
politiske miljøet for å informere om VM i 2013.
Hjemmesidene våre er en meget god informasjonskanal. Det
er mange dyktige skribenter i foreningen som legger ut
informasjon og rapporter fra arrangement som vi står for
eller har vært med på.

VM 2013.
Forberedelsene har kommet godt i gang, og i september
arrangerte vi Norgescup for Zoom8-klassen. Dette var et ledd
i oppkjøringen til VM der hele arrangementsstaben var i
sving. Regattaen var en god generalprøve. Vi fikk testet ut
hva som fungerte og hva som må gjøres bedre.
Arrangementet viser at vi er helt avhengig av at alle
medlemmene stiller opp, uansett båt- eller klassetilhørighet.
Under selve VM-arrangementet trenger vi mange frivillige
hjelpere. Da skal vi gjennomføre et godt arrangement på
land også.

Eiendom.
Stormen «Dagmar» var på en rask visitt i 2011. Det ble gjort
en del skade som vi fortsatt ikke har fått utbedret. Vi ser at
det er behov for bedre sikring mot stor sjø fra nord.
Utleie av klubbhuset går også bra. I sommerhalvåret er det
meste utleie til bryllup og andre store dager. Vi har allerede
bookinger i 2014. Det har blitt en økning av utleie til møter
og konferanser i ukedagene.
Etter at vi fikk pusset opp andre etasjen i naustet, har også
det blitt et attraktivt lokale å leie, gjerne i kombinasjon med
klubbhuset.
Ranheim er også et svært populært overnattingssted for
seilerne, og et sykkellag overnattet der under NM i Bergen.
Aktivitetsnivået i foreningen er stor, og vi er dermed selv
også en stor ”leietaker.”
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Organisasjon.

Økonomi

Styret
Harald Blø
Rolf Hermansen
Jan Henrik Nordeide
Christine Knutsen
Ingmar Westervik

2012 var et krevende år for økonomistyringen. Her er noen
av årsakene:
- arbeid med oppgjør for Damsgårdsveien fra BOB,
- innfrielse av lån,
- utbedring av fortøyninger for det flytende anlegget,
- anskaffelse av sikringsbåt og skifte av motor på denne,
- anskaffelse av ny RIB og tyveri en av de andre RIB’ene.

Regattautvalg
Kjell Magnus Økland
Bård Birkeland
Leif Ulvatne
Rolf Hermansen
PR- info- og IT-utvalg
Bård Henriksen
Åge Landro
Per Jon Odeen

Leder
Nestleder
Kasserer
Sekretær
Prosjektleder VM Zoom8 2013

Leder og styremedlem

Leder og styremedlem

Eiendom- og anleggsutvalg
Erik Ruyter
Leder og styremedlem
Bjørn Normann
Ansvarlig flytende havn
Håkon Magne Fjæreide
klubbhuset / hytten
Ronny Vågenes
Espen Børresen
Ansvarlig naustet
Arnfinn Kjellsrud
kai og parkeringsplass
Askaut Viste
kai og parkeringsplass
Jollegruppe
Ørjan Haugland
Bård Birkeland
Torill Dahl Høgheim
Trond Bertelsen
Espen Børresen
Wenche Iren Bjelkarøy
Torill Dahl Høgheim
Bård Birkeland
Kjersti Nicolaisen
Jan Cato Westvik
Sigurd Smith
Peter Elvingdal
Bård Henriksen
Audun Vabø
Jan Cato Vestvik
Tore Taranger

Leder og styremedlem
Hovedtrener
Nestleder jollegruppe og
repr. joller i Hordaland seilkrets
Klassekaptein Optimist A
Klassekaptein Optimist B og C
Klassekaptein Zoom8
Regattaansvarlig
Regattaansvarlig
Leder foreldregruppe
Leder foreldregruppe
Nybegynnerkurs
Pinseleir og kretssamling
Pinseleir og kretssamling
Vedlikehold følgebåter
Vedlikehold følgebåter
Bygninger og inventar

Tur- og havseilerutvalget
Sigurd Boasson
Leder og styremedlem
Håvard Dahl
Torbjørn Haugsdal
Stein Langbraaathen
Kjølbåtgruppen
Leif Kristian Garvik
Kjell Magnus Økland

Leder og styremedlem

Vi mottok oppgjør fra BOB i januar 2012 med kr 7.050.000.
Dette satte oss i stand til å innfri alle våre lån i
Handelsbanken i forbindelse med utbyggingen av kai,
flytende anlegg og klubbhuset og alle lån i forbindelse med
kranen. Etter dette var RAN gjeldfri. Vi hadde også et
overskudd på kr 379.186 etter innfrielsen av lånene, som er
inntektsført på regnskapet i 2012.
I 2011 foretok IMC Diving inspeksjon av fortøyningene til det
flytende anlegget. Det viste seg at det måtte foretas
betydelige reparasjoner på fortøyningene. Vi hadde her
budsjettert med kr 380.000. Da arbeidet ble igangsatt, viste
det seg at det ble mer omfattende enn forutsatt;
sluttregningen kom på kr 638.586.
I mai gikk RAN til anskaffelse av sikringsbåt Tresfjord 29.
Båten ble levert av NB Marine AS til pris kr 520.000.
Dessverre fikk vi motorhavari etter kort tid, og saken ble tatt
opp med NB Marine AS. Det ble oppnådd enighet om
levering og montering av ny motor, type Yanmar 120 hk,
som skal være klar like over nyttår. Vi mottok tilskudd kr
215.000 fra NSF til investeringen.
Ny RIB Brig 500 med motor ble anskaffet i august for kr
114.000. Like etter ble en av de andre RIB’ene stjålet,
erstatningen fra forsikringsselskapet var på kr 44.000.
For å klare alle disse kostnadene og investeringene, var det
nødvendig å oppta nytt lån i Handelsbanken på kr 600.000
med løpetid 5 år.
Som en følge av de ovennevnte forhold har likviditeten vært
stram i siste halvår av 2012, men vi har et regnskapsmessig
overskudd på kr 21.781 etter avskrivninger på eiendeler med
kr 300.000.
Samlete inntekter overskrider for første gang kr 2 mill., med
kr 2.040.348, som er ca. kr 276.000 over budsjett.
Det er utbetalt kr 40.000 i reisestøtte til deltagerne i NC,
NM, VM og EM og kr 49315 til dekning av startkontingenter.
Samlete investeringer i 2012 utgjør kr 781.000. Av dette er
kr 600.000 finansiert ved låneopptak i Handelsbanken.
Samlet har 2012 vært et krevende år, men vi har holdt alle
våre forpliktelser, og det er investert betydelige beløp i utstyr
og anlegg.
For øvrig henvises til regnskap, balanse og noter

Revisor
Ingemar Waage
Valgkomité_
Svein Holmefjord
Åge Landro
Espen Børresen
Wenche Iren Bjelkarøy

Leder
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Rapport fra Kjølbåtgruppen
Kjølbåtgruppen representerer de som seiler større
entypebåter i Ran seilforening. I 2012 har dette vært
båttypene Formula 18 og Albin Express
Kjølbåtgruppen har som hovedfokus å sikre ny rekruttering
til kjølbåt klassen samt å fremme baneseiling som en naturlig
del av aktiviteten til kjølbåtene i foreningen.

Formula 18
Ved inngangen av 2012 sesongen var det 2 Formula 18 i Ran
seilforening. I vår kom det to båter til, og man er nå oppe i 4
båter.
Aktiviteten har vært varierende, men en del trening har det
blitt.
Årets høydepunkt var Ran Entype Regatta. Der fikk vi besøk
av en båt fra Stavanger, pluss tre lokale båter. Fantastisk
morsomme dager med masse vind.
Klassen er i vekst både i Norge og på verdensbasis.
Flerskrogsseiling blir mer og mer populært - dette kommer
nok blant annet av at America's Cup nå arrangeres i
flerskrogsbåt.
Lokalt satser man på ytterligere vekst i klassen neste år. En
del har allerede meldt sin interesse, så man har tro på at der
kan bli noen flere båter i 2013.
Noen av båtene planlegger å reise til norgesmesterskapet
neste år - videre må målet være å få 10 båter på startlinjen

Foto: Espen Faugstad
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under neste års Ran Entype Regatta.
Kontaktperson for F18 seiling er Trond Aarø - dersom noen
har lyst på en prøvetur eller har spørsmål rundt
flerskrogsseiling: ta kontakt via mobil 46457952 eller mail
trond@itrond.net

Albin Express
Totalt utgjør Express flåten 8 båter med hjemmehavn
Anglevik. Dette er en økning på 2 båter i forhold til 2011. I
tillegg til de 8 båtene er der ytterligere 2 Expresser i
Hordaland hvor skipper/eier representerer Ran Seilforening.
Aktiviteten på store deler av flåten i Ran har dessverre vært
noe laber i sesongen 2012. Båtene som har vært mest aktiv
på regattabanene har vært Salt 2, Nicoline; Mavi og N-210.

Express Ranking Hordaland 2012
Rankingserien ble gjennomført med totalt 7 regattaer fordelt
mellom Hjeltefjorden, Byfjorden og Raunefjorden.
Totalt 12 båter deltok under årets rankingserie, av disse var
det 4 båter som representerte Ran Seilforening..
Ran båten, Salt 2 vant Expressranking 2012.

Ran Entype regatta
4 Expresser deltok i den meget vellykkede entype regattaen i
Hjeltefjorden i slutten av september - to av disse
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representerte Ran Seilforening. Blant annet stilte ett
mannskap fra Stavanger opp (sølvvinnerne Express NM
2010) i lånt båt.
Etter totalt 7 regattaer under tilnærmet perfekte forhold, så
stod Ran båten, Salt 2 igjen som vinner.
Dessverre var deltagelsen fra Express miljøet i Hordaland noe
skuffende, men tilbakemeldingen fra de som deltok var
meget bra. Alt ligger til rette for ytterligere deltagelse fra
Express klassen ved neste års arrangement.

NM Express Tønsberg 2012
To båter fra Hordaland tok turen over til Vestfold for å
matche seg mot det mest aktive miljøet på Østlandet.
Klassen viser igjen styrke og samlet totalt 36 båter til
kappseiling gjennom 3 flotte dager. Dessverre bommet Salt 2
på veivalget i den første seilas og dette preget resten av
mesterskapet. Med en dårlig første plassering, begynte man
å ta sjanser. Dette resulterte i blant annet 2 OCS og en disk
og mesterskapet var således kjørt for Ran-båten.
Hordalandsbåtene har tradisjon for å ta med seg en medalje
når vi tar turen over til Østlandet for å seile NM. I år ble det
Excena fra BS som tok en meget imponerende sølvmedalje.

NM Express Bergen 2013
NM 2013 arrangeres av Bergen Seilforening den 30.0801.09. Målsetningen må være at 6 av båtene under NM skal
representere Ran seilforening.
Ambisjonen er å samle totalt 20 lokale båter - 7 båter fra
miljøet i Stavanger og at 5 østlandsbåter tar turen over
fjellet.
Dersom det er noen av Ran sine medlemmer som ønsker å
delta i lånt båt, er det muligheter for dette.

Rekruttering til Express klassen
Express-klassen i Hordaland vokser fremdeles og teller nå 43
båter. Totalt 22 båter har vært aktive under forskjellige
arrangementer i sesongen 2012. Største utfordringen er å
samle klassen til felles arrangement. Det mest aktive del av
miljøet finnes i Byfjorden og Byfjordtrimmen har samlet 6-8
båter hver onsdag i sesongen 2012.
Det er en ambisjon fra Hordaland Expressklubb sin side å få
samlet enda større del av Express flåten i Byfjorden i
sesongen 2013, slik at en får enda større felt å matche seg
på frem mot NM i Korsfjorden i slutten av august.

Det er meget hyggelig og viktig for Express miljøet i
Hordaland at vi har båter som hevder seg helt i
norgestoppen.
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Rapport frå regattakomiteen
I 2012 har regattakommitéen arrangert Snøføyka, Vårregatta
for Joller, Sumarregatta for T/H, Norges Cup for Zoom8, RAN
Eintype Regatta, Klubbmesterskapet for T/H og bistått T&Hkomiteen ved avviklinga av Hjeltefjordtrimmen. Vidare har
regattakomiteen og T/H-komiteen vore involvert i
planleggjingsarbeidet for Hjeltefjordtrimmen og utført
rydding på regattakontoret og lagerrommet, der det no er
montert flaggstativ. Den store saka har likevel vore innkjøp
av ny arrangør/sikringsbåt. Elles har komiteen gjennomført
innkjøp av materiell, premiar, regattateknisk utstyr samt
oppdatert/publisert dei ulike regattadokument/regattaplan
på www.ranseil.no og arbeidd med terminlistespørsmål. Leif
Jørgen Ulvatne, Rolf Hermansen, Bård Birkeland, Jens Riis og
Kjell Magnus Økland har utgjort regattakomiteen i 2012. Leif
Jørgen Ulvatne har stilt sin private båt til disposisjon som
arrangørbåt ved fleire av arrangmenta og fortener stor takk
for dette.

Snøføyka
For tiande gong arrangerte Ran vinterseglasen Snøføyka
laurdag 18. februar, med seminar der Magnus Brun snakka
om vindskifte fredag kveld. Laurdagen starta 20 båtar i lett
bris og fint vèr. Regattasjef var Kjell Magnus Økland og løp 4
vart valgt og avkorta etter ein runde ved Skageflua lykt. Etter
målgang kunne småkalde seglarar gle seg over varm suppe,
ankersaft og ei kort oppsummering av Thomas Nilsson sine
inntrykk frå dagen før premieutdelinga.

Vårregatta for Joller (HC)
Laurdag 14. april arrangerte Ran HC-regatta for joller.
Regattasjef var Jens Riis og det vart segla fire fine seglasar på
trekantbane like utenfor Anglevik. 32 båter i klassane
Europajolle, Zoom, Optimist A, B og C fekk ein flott vårdag
på fjorden med nordeig vind som auka fra 2-8 m/s.

Sumarregatta
Sumarregattaen laurdag 1. juni vart ein fantastisk flott
regatta for 13 båtar i Hjeltefjorden. 9-12 m/s frå nord gav to
fine kryssar og to lensar, fyrst rundt Kalsøyflu, runding ved
Anglevik, dinest rundt Rotøyane og i mål. Regattasjef var Leif
Jørgen Ulvatne.

Norges Cup for Zoom8-joller
22-23. september var det klart for Norges Cup for 21 Zoomjoller. Laurdagen vart det litt venting før vinden kom og
regattasjef Jens Riis fekk avvikla 4 løp på trapezoid bane i
nydeleg vêr. Sundagen kom det ingen vind.
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RAN Eintype Regatta
28-30. september var det klart for ei nyskaping:
eintypeseglas for 22 båtar i klassane Melges, Express,
Yngling og F18. Regattasjef var Kjell Magnus Økland og det
vart avvikla eit løp fredag kveld, tre løp laurdag og tre løp
sundag. Heile helga var prega av 8-10 m/s frå sør. Fredag var
det debatt om framtidas eintypesegling på Vestlandet og
laurdag kveld var det fest i klubbhuset.

Klubbmesterskap for T/H
Årets klubbmesterskap for T&H for Ran vart gjennomført
sundag 30. september som eit løp på faste merker med start
frå same startlinja som båtane i Ran Eintype Regatta. 10 båt
ar segla løpet som gjekk rundt Geitanger, Gullskjær,
Skageflua, Gullskjær og til mål ved Anglevik. Årets
klubbmester i Ran vart Thor Olsen i Josefine III.
Regattakomiteen takkar dei som har bidratt under
arrangementa i 2012.

Innkjøp av arrangør/sikringsbåt
Mykje av innsatsen på vårparten har gått med til
korrespondanse kring innkjøpet av arrangør/sikringsbåten. I
mai kunne Ran overta ein flott Tresfjord 29 Nordic 1989
modell. Båten er kjøpt gjennom NB Marine, som har gjort ein
verkstadjobb med montering av baugpropell, flaggstativ og
kraftblokk og service på motor. Diverre fekk motoren
totalhavari alt i august, så det har vorte ein del ekstraarbeid
med båten òg på hausten. I skrivande stund er båten levert
til NB Marine på Herdla, der det skal monterast ny motor.
Det er òg arbeidd med å finna ein modell for drift av båten
med tanke på vedlikehald og ansvar.

Verdensmesterskap for Zoom 2013
Ran Seilforening er tildelt ansvaret for å arrangera Zoom-VM
i 2013. Det er etablert ein VM-komité som er i gang med
planleggjing av dei ulike sidene av arrangementet og
regattakomiteen er sjølvsagt tungt inne i dette.
Kjell Magnus Økland
Regattasjef Ran Seilforening
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Rapport fra Tur- og havseilerutvalget
Utvalget har hatt 3 møter, ellers har det vært kontakt via epost og telefon.

Nr 7. Pedro, Amund Norland
Nr 9. Regina II, Svein Holmefjord
Nr11. Anitra, Harald Blø
Nr12.. Zappa, Ivar Telle

Vi har arrangert 2 medlemsmøter. Et på våren om opplegg
og avvikling av Hjeltefjordtrimmen, sammen med Askøy
seilforening. Høstmøtet i oktober var en oppsummering av
årets regattaer og aktivitet for øvrig.

Express
Nr 1. Modesty, Nick Eland

Årets sommerregatta ble avviklet med frisk nordavind og fine
forhold.

Hordacup:

Klubbmesterskapet ble arrangert samtidig med
entypeseilasen i oktober. Josefine III og skipper Thor Olsen
ble igjen året klubbmester.
Årets seilfest ble dessverre avlyst.

Resultater:
Hjeltefjordtrimmen
Hjeltefjorden har satt seg som en av de beste trimregattaene
på Vestlandet, og nå har funnet en fin form med bra
opplegg på arrangeringen.
Fra Ran har 22 båter deltatt, noe som er litt færre enn i fjor.
Lys t.o.m 1,15
Nr 1. Lillefix, Erik Ruyter
Nr 2. Kompis, Jan erik Iversen
Nr 3. Josefine, Thor Olsen
Nr 6. Anitra, Axel Sømme
Nr 9. God tid, Håvard Dahl
Nr 10. Rocean, Ronny Vågenes
Nr 11. Marlin, Bård Henriksen
Lys 1,16 – 1,24
Nr 2. Rhapsody Blue, Terje Bøe
Nr 3. Jølle, Bjørn Normann
Nr 5. Spin Off, Børre Børresen
Nr 6. Ocean Viking, Ingmar Westervik / Ronny Villanger
Nr7. Fryd, Sverre Faugstad
Nr 10. Anne Elise, Bjørn Vie
Nr 11. Hanna Marie, Rolf Hermansen
Lys over 1,25
Nr 2. Silius, Torbjørn Haugsdal
Nr 4. Ranegutt II, Jan H. Noreide
Nr 5. LnX, Sigurd L. Boasson

Isbjørnseilasen (17. mars):
Hanna Marie (skipper: Rolf Hermansen) vant den minste
klassen.
Byfjordseilasen (5. mai):
Salt II (skipper: Leif Kristian Garvik) kom på andre plass i
klasse 2.
SPV Huftarøy rundt (19. mai)
Vito kom på andreplass i doublehanded (Nina Rosenlund
og Petter Ankjær-Hansen).
Ran sommerregatta:
Vi fylte de tre første plassene i den minste klassen:
• Salt II (skipper: Leif Kristian Garvik) kom på første,
• Nicoline (skipper: Kjell Magnus Økland) kom på andre,
• Mavi (skipper: Dag Melvær Giil) kom på tredje.
Vi fylte to av de tre første plassene i klasse to:
• Amaryllis (skipper: Inge Andre Utåker) kom på andre,
• Jølle (skipper: Bjørn Normann) kom på tredje.
Stord Rundt og Sunnhordaland Race (8.-10. juni):
Vito (Skipper: Nina Rosenlund) kom på andre plass i den
minste klassen.
Askøy Rundt (18.-19 august):
Express (skipper: Mats Mæland) kom på første plass i den
minste klassen.
Askeladden (1.-2. sept):
Vito kom på førsteplass i doublehanded (Nina Rosenlund
og Petter Ankjær-Hansen).
Høststormseilasen (15.-16. sept):
God tid (skipper: Håvard Dahl) kom på tredjeplass i
klassen Lys uten spinnaker.
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Rapport fra Jollegruppen
Seilerglede, engasjement og vennskap er noen av
stikkordene for de flotte jolleseilerne vi har i Ran seilforening,
og med det som grunnlag kommer også sportslige resultater.
I 2012 har Ran seilforening befestet sin posisjon som en av
landets største og mest aktive jollegrupper. Med et kollektivt
engasjement, og innsats fra seilere og foreldre har vi vært en
av de største deltagende foreninger i Norgescup, NM og Lag
cup i 2012. Spesielt kjekt er det at vi får til dette både i
Optimistjolle og Zoom8. Lokalt i kretsen er vi nå den største
og mest aktive jollegruppen. Dette bærer med seg et ansvar.
Et ansvar for å gå foran med et godt eksempel. Vi skal støtte
og inkludere miljøer fra andre seilforeninger, og arbeide for
at denne idretten utvikles med rom for bredden. Samtidig
må vi gjennom våre sportslige resurser og trenere legge til
rette for de som har ambisjoner og talent til å nå ”toppen”.
En utfordrende balansegang som krever mye av oss i
jollegruppen og av Ran Seilforening. Vi har status i NSF som
Barne- og ungdomsvennlig Seilforening. En tittel som
bekrefter, men som også forplikter og utfordrer. Vi i
jollegruppen er stolt over å være en del av Ran seilforening.

Rekruttering:
Nybegynnerkurs ble avholdt i år som tidligere. Det var bra
interesse og fin deltagelse. Når sesongen nå er over, står vi
igjen med 5 nye seilere som fortsatt er med.

Resultater
Ran Seilforening har vel hatt største
deltagelse i cuper og mesterskap noen
gang. Her ser dere noen resultater fra
året.

NM i Moss
Zoom8
3. plass
10. plass
12. plass
20. plass

David Westervik
Thomas Nicolaysen
Torbjørn Smith
Victoria Liseth

Optimist Gutter
3. plass
Alexander Dahl Høgheim
4. plass
Steffen Bertelsen
20. plass
Vegard Smith
Optimist Jenter
5. plass
Emilie Kathrin Vabø
10. plass
Vilde Haugland
11. plass
Malin Elvingdal
12. plass
Inger Margrethe Vabø

Lagcup i Brevik (NM)
Optimist
I år stilte Ran med 3 lag. Et flott
engasjement blant seilere, trenere og
foreldre. Resultatene ser dere her:
2. plass RAN 1 – Alexander, Steffen,
Emilie, Vilde, Malin
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Jollearrangement:
Jollegruppen har stått ansvarlig for flere store
jollearrangement i 2011. Det største arrangementet er
Pinseleiren, som vi arrangerte for 8.gang i år.
Jolleseilere fra hele vestlandet var samlet til tre dager med
trening og sosialt samvær. Totalt var det i underkant av 60
seilere med på årets leir. Spesielt gledelig var det å ta imot en
stor gruppe med foreldre og seilere fra Florø seilforening.
Også Bergens seilforening stilte med mange deltakere.
Lengst reise hadde en deltaker fra Molde seilforening. Vi
håper han kan ta mange flere med seg neste år.
Tilreisende ble innkvartert i hytten eller i egne båter i havnen.
Pinseleiren er en stor jobb som krever mye dugnadsinnsats
fra seilerforeldrene. Heldigvis er det mange som velvillig
stiller opp med private båter og timevis med arbeid.

Rekrutt og kretssamlingen:
Hele 40 seilere deltok. 10 Zoom8 og 30 Optimister. Spesielt
gledelig er det med mange nye rekrutter som er klar for
NC'er neste år. Hele 19 seilere fra Stavanger-, Bergens- ,
Hjellestad- og RAN seilforening.

7. plass RAN 2 – Inger Margrethe,
Victor, Karoline Eirin, Tobias,
Vegard
13. plass RAN 3 – Celia, Markus,
Peder, Andrine

NorgescupZoom8 – Totalt 4
regattaer, 34 seilere:
6.
7.
12.
17.
24.
26.
27.
33.

Thomas Nicolaysen, eldste
David Bjelkarøy Westervik, eldste
Torbjørn Smith, eldste
Victoria Liseth, yngste
Alexander Dahl Høgheim, yngste
Malin Elvingdal, yngste
Marte Henriksen, yngste
Njaal Tangye, eldste

Norgescup Optimist A –
Totalt 4 regattaer, 105
seilere.
5. Alexander Dahl Høgheim
10. Steffen Bertelsen
14. Emilie Kathrin Vabø
20. Vilde Haugland
29. Inger Margrethe Vabø
35. Victor Dahl Høgheim
45. Malin Elvingdal
58. Marthe Henriksen
59. Vegard Smith
I tillegg deltok Karoline Eirin, Tobias,
Peder, Celia, Mia, Magnus i A klassen

på en NC.
Flere av disse har fine resultater fra B.

Norgescup Optimist B
Det er gledelig å se at Ran har hatt stor
deltagelse i B denne sesongen. Det
lover godt for fremtiden. Under ser
dere resultatene fra NC 3 i Stavanger.
2.
4.
10.
12.
13.
15.

Karoline Eirin
Peder Smith
Tobias Birkeland
Marius Westervik
Celia Børresen
Mats Offerdal

Her er Ranseilere som ble
tatt ut til Mesterskap etter
NC3
VM
EM
JNOM
JNOM
JNOM
JNOM
JNOM
JNOM
JNOM

Alexander
Steffen
Emilie
Malin
Vilde
Victor
Inger M
Marte
Vegard

5.
8.
15.
25.
30.
36.
37.
45.
65.
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Internasjonale mesterskap
Optimist VM og EM
Flere år med flott innsats for
jollegruppen i Ran har også gitt
sportslige resultater. Vi har for første
gang kvalifisert en seiler til Optimist VM
og en til EM. Det var Alexander og
Steffen som stod for prestasjonene.
Alexander reiste til den Dominikanske
republikk og gjorde en flott innsats der.
Uvante sjøforhold og lite vind gjorde
dette til et utfordrende mesterskap for
Alexander. Han endte på en 221. plass
av 230 seilere. Erfaringen tar han med
seg videre til fremtidige mesterskap.
Han seiler nå Zoom8 i Ran, og skal
delta i vårt VM 2013.
Steffen dro til EM i Lignano, Italia. En
flott innsats endte med en 69. plass av
264 seilere.
Det norske laget kvalifiserte seg til lag
EM, også det i Italia. Steffen var med
på laget som endte på en 15. plass av
47 lag. Steffen satser for fullt mot sin
siste sesong i Optimisten.

Zoom8 - VM 2012
Det var gledelig at det i år stilte flere
Zoom8-seilere enn på flere år i VM.
Noe vi håper indikerer at Zoom8
klassen er i vekst, og at vi får mange
tilreisende til vårt VM i 2013 i Ran
Seilforening. Totalt deltok 139 seilere i
Stockholm. Norge stilte sterkt med 24
seilere, og 7 av dem kom fra Ran
Seilforening! Lagleder Ingmar
Westervik fra Ran Seilforening fikk
overrekt Zoom8 klasseflagget til VM
2013.
VM bød på utfordrende forhold. Det
norske landslaget gjorde en flott
innsats. Vi hadde en god start og viste
at vi har mange seilere som er på
høyden med de beste i verden.
Dessverre gjorde forholdene det slik at
vi falt noe tilbake.

Zoom8 – EM 2012
David Westervik reiste som eneste
deltager fra Ran til EM i Palamos,
Spania.
Han endte på en 14. plass sammenlagt
etter 4 dager med konkurranse.

Hordacup 2012 - Resultater
sammenlagt
Optimist A
1.
Emilie Kathrin
2.
Inger Margrethe
3.
Vegard
4.
Steffen
5.
Vilde
8.
Malin
9.
Victor
11.
Alexander
12.
Tobias
13.
Magnus
14.
Marte
Optimist B
1.
Peder
2.
Karoline Eirin
4.
Celia
5.
Mats
6.
Marius
8.
Markus
11.
Mia
12.
Andrine
Optimist C
Lars Andre Vabø
Pål Falkebø
Zoom8 yngste:
1.
Victoria Liseth
2.
Alexander Dahl Høgheim
3.
Marte Henriksen
4.
Malin Elvingdal
Zoom8 eldste:
1.
David Bjelkarøy Westervik
2.
Torbjørn Smith
3.
Thomas Nicolaysen
6.
Njål Tangye
8.
Line Beate Bubandt

Kretsmesterskap
VM Jenter, 53 seilere
30.
Emilie Kathrin Vabø
32.
Malin Elvingdal
36.
Marte Henriksen
48.
Inger Margrethe Vabø
51.
Victoria Liseth
VM Gutter, 43 kvalifisert til Gold fleet,
av totalt 86 seilere
19.
Thomas Nicolaysen
22.
David Bjelkarøy Westervik

Kretsmesterskap Optimist - 12 stk
deltakere i A, 8 stk deltakere i B og 8
stk deltakere i C
A 1. Emilie
2. Inger
3. Vilde
4. Malin
5. Victor
6. Vegard
8. Tobias

B

C

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.

Peder
Karoline
Celia
Mats
Marius
Simen Guldberg
Lars Andre

Zoom8
1. David Bjelkarøy Westervik, eldste
2. Thomas Nicolaysen, eldste
3. Alexander Dahl Høgheim, yngste
5. Marte Henriksen, yngste
6. Torbjørn Smith, eldste

Klubbmesterskap
For å markere avslutningen av
sesongen 2012 ble det arrangert
avslutning for jolleseilerne søndag 4.
november i klubbhuset. Først ble det
ble disket med kaffe, kaker og brus. Og
etterpå var det premieutdeling for
klubbmesterskapet. Klubbmestere for
2012 ble David Westervik i Zoom8,
Steffen Bertelsen i Optimist A og Mats
Offerdal i Optimist B. Steffen ble også
kåret til årets optimistseiler, mens
Torbjørn Smith ble årets Zoom8 seiler.

Oppsummering:
Jollegruppen i Ran Seilforening har
gjennom flere år hatt en flott utvikling.
Veksten har vært stor og til tider
krevende.
Når vi nå står foran sesongen 2013 vet
vi at dette blir nok et hektisk år for
foreldre og seilere. Vi skal ivareta det
sportslige, gjennomføre
treningssamlinger og regatta
arrangement, vedlikeholde anlegg,
båter og utstyr og delta på samlinger
og i regatta både i kretsen, nasjonalt
og internasjonalt. I tillegg skal vi
planlegge og gjennomføre et strålende
VM for Zoom8. Ingmar Westervik er
prosjektleder for dette arrangementet.
Vi er overbevist om at det slik sett er i
de beste hender.
Takk til seilere, foreldre, trenere og alle
dere andre i og utenfor seilforeningen
som gjør det mulig å drive jollegruppen
i Ran Seilforening!
Vi ser frem til en innholdsrik sesong full
av gode opplevelser og fin idrett!

Jollegruppen i Ran Seilforening
v/ Ørjan Haugland
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Rapport fra PR- info- og IT-utvalget
I 2012 har vi videreført arbeidet med ranseil.no. Nettsiden er
laget slik at det er enkelt å legge ut informasjon. Det gir flere
muligheten til å bidra direkte med innhold. Antall unike
besøkende på ranseil.no har økt med 9 % i fjor, og er nå
oppe i 6803. Disse bruker i gjennomsnitt 3 minutter og 41
sekunder hver gang de er innom sidene. Omtrent det samme
som i 2011.

foreningen, men i 2012 er Ran også omtalt i flere medier.
Foruten jevnlige innlegg på www.hordaland-seilkrets.no, har
vi også hatt omtale i Bergens Tidende, Vestnytt og
Seilmagasinet.no. Dette bl.a. takket være ivrige medlemmer
som ønsker å fortelle om Ran og arrangementer i Ran. Ran
har òg fått omtale av kappseiling.no, Vestlandsseiling.com
og melges.no

Teller vi opp for alle sidene ranseil.no består av, er de blitt lest
totalt 73.177 ganger. Mest lest er sakene om Snøføyka, Tur
og hav-seiling, selskapslokaler, jolleseiling og anlegg.

I tillegg til å publisere store informasjonsmengder gjennom
nettsiden produserer vi også den lekre trykksaken du leser nå
for å vise klubbens store og mangfoldige aktivitet til både
egne medlemmer og andre kontakter, som lokalpolitikere og
potensielle sponsorer.

Nettsiden vår er den viktigste informasjonskanalen i

Medlemmer
Medlemstallet er litt redusert fra 2011 , hovedsakelig på grunn av at medlemmene har flyttet til andre deler av landet.
Imidlertid har vi også fått en del innmeldinger som gjelder fra 1.1.2013, slik at medlemstallet da vil være ca. det samme som i
2011.
2007

2008

2009

2010

2011

2012

Seniorer

224

236

261

284

291

269

Juniorer

26

29

49

44

47

49

Pensjonister

22

20

21

25

29

37

Studenter

18

14

16

14

14

13

5

5

5

5

5

5

294

304

352

372

386

373

Dameklubb
Sum
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Rapport fra eiendomsutvalget
Årets store krafttak var nok uten tvil utbedringen av den
flytende havnen. Foruten dette går mye tid og energi med til
vedlikehold å holde oversikt over hele eiendommen.
Utfordringen for 2013 blir å kunne fremstå på beste måte
med det flotte anlegget under Zoom VM .
Det må presiseres at RAN Seilforening ikke er en profesjonell
marina og alt vedlikehold og drift av anlegget er basert på
frivillig innsats. For å kunne holde det svært hyggelige lave
kostnadsleie i anlegget, er vi derfor avhengige av at alle
stiller opp og gjør forefallende arbeid og holder tilsyn.
En hyggelig bonus her er at det er svært sosialt og en fin
måte å bli kjent med hverandre på.
Et lite hjertesukk er at vi savner den enkeltes evne til å ta tak
i små feil og mangler i sitt nærområde. Husk at vi ikke har
noen vaktmester og at vi helt og holdent er avhengig av våre
medlemmers innsats.

Flytende havn
Etter undervannsinspeksjon av det flytende anlegget i 2011,
gikk året med til å planlegge og utføre utbedringen. Vi
innhentet anbud for nye fortøyninger for flytende havn fra
flere leverandører, vurderte disse og valget falt på IMC
Diving. Nye fortøyninger er montert på B C og D- kaiene,
inkludert montering av ekstra "daumenner". Arbeidet var
kostbart og gjorte et grovt innhogg i budsjettet vårt. Det må
for framtiden settes av penger årlig for slike tunge
vedlikehold.
Stormen «Berit» var som kjent innom høsten 2011 og tre
utriggere løsnet i den forbindelse og disse er byttet. Igjen
minner vi på hvor viktig det er å følge forskriftene våre på
riktig dimensjonering og type fortøyning.
Fundament i åpningen mellom nord-syd bølgedemper og
Ternholmen er godt i gang og ser ut til å ha god effekt på
bølger og strøm.

Naustet
Naustet fremstår etter hvert som en riktig perle i anlegget
vårt. Den nye inndelingen i øvre etasje har fungert veldig bra
når vi har hatt servering i forbindelse med store arrangement
i Ran. Bardisken er flyttet til veggen med døren.
Videre er det blitt ryddet opp i det elektriske anlegget oppe
og seil boden utvidet med 8 nye hyller.

Nede i nøstet gjenstår en del arbeid for å få ferdigstilt
bod/verksted for jollegruppen. Det må også gjøres noe
elektrikerarbeid. Det er laget et eget lagerrom for
regattakomiteen.
Utvendig pågår arbeid med å skifte kledningen på
gavlveggen. Her gjenstår det litt før dette er fullført.

Klubbhuset
Klubbhuset er i full drift og fungerer svært godt. Likevel er
det fremdeles mye småplukk fra byggeperioden som dukker
opp. Ventilasjonssystemet for garderoben har ikke fungert
tilfredsstillende, men vi ser ut til å finne ut av det etter hvert.
I det store og hele et nokså komplisert bygg som krever sitt
av kompetanse og ettersyn.

Ranheim
Putrer og går - vi hadde utfordringer med besøk av ubudne
gjester (mus). Oppfordrer til renhold og fjerning av mat rester
etter bruk.

Kai og parkering
Kaien trenger fremdeles en større reparasjon på grunn av
svikt i fundament/stein på en plass. Vi gjorde et hederlig
forsøk på å støpe nytt fundament, men ser dessverre ut til
ikke å ha lykkes.
Kaifronten trenger reparasjon og etterlyser snekkerkyndige
medlemmer som kan ta i et tak.
Ellers har det gått i vedlikehold og rengjøring.
Vi har bevisst valgt ikke å ha noe opplegg for søppel og det
henstilles derfor til alle å rydde og rengjøre etter seg, spesielt
i forbindelse med båtopptak. Stort sett er samtlige veldig
flinke her.
Der det trengs oppmerksomhet er med omgang med strøm.
Vi får stadig vekk strømbrudd og senest en jordfeil som
kunne tilbakeføres til en båt som sto på land – tidkrevende
og kostbart å bekjempe slike utfordringer. Henviser til å
bruke kun godkjente uteledninger og «sikre» kontakter for
vann.
Takk til alle som har tatt del i dugnad og spesielt
medlemmene i utvalget.
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RAN Seilforening, driftsregnskap 2012
Kontonr Kontonavn
3030
3080
3100
3110
3115
3120
3160
3170
3280
3320
3400
3441
3442
3600
3605
3606
3608
3612
3615
3807
3910
3915
3920
3960
3980
3999
4010
4020
4110
4120
4130
4200
4210
4230
4240
4250
4260
4300
5000
5105
5400
6010
6015
6300
6320
6330
6340
6350
6360
6390
6401
6405
6420
6540
6550
6600
6610
6620
6630
22

Annonser
Rabatter og prisavslag
Salgsinntekter El / Nettleie
Salg materiell avgiftsfritt
Arrangement innt. /salg etc.
Sponsorinntekter
Inntekter Kran
Inntekter Vinterlagring
Rabatter etc.
Startavgifter
Offentlig tilskudd
Tilleggsmidler NIF / NSF
Tilskudd fra NSF - møter / reiser
Leieinnt. Klubbhus avg.pliktig
Leiinntekt Damgårdsveien 101
Utleie Ranheim / Nøst
Utleie seilhyller Nøst
Utleie Seiljoller
Leieinntekt Havn og opplag
Gevinst v/ salg anleggsmidler
Kursinntekter
Dugnadsinntekter
Årskontingenter
Lotteri/automatinntekter
Pinseleir
Diverse inntekter
Sum driftsinntekter
Startkontingenter
Støtte deltagelse NC og NM Joller
Stevneutgifter arr. utg. egne
Premiering
Div.utstyr regattarel.
Treningsutg. aktivitetsgrupper
Kurs / saml./ arr. Jollegr.
Matriell instruksj./ opplæring
Kurs / Saml./ledere/trenere etc.
Pinseleir
Utgifter intektbringende aktiviteter
Innkjøp av varer for videresalg
Sum Aktivitetskostnader
Instruktør, trener og lederutgifter
Kjøre/reisegodgjørelse
Arbeidsgiveravgift
Sum Lønnskostnad
Avskrivning
Avskrivning Joller
Leie lokaler
Renovasjon, vann, avløp
Renovasjon utleiedel
El-forbruk og nettleie
El-forbruk og nettleie utleiedel
Renhold av lokaler
Annen kostnad lokaler
Drift, forsikr. Vedlikehold kran
Leie Mobilkran vinterlagring
Leie datasystemer
Inventar
Driftsmateriale
Reparasjon og vedlikehold bygninger
reparasjon og vedlikehold utleiedel
Reparasjon og vedlikeh.kai/brygger
Anlegg og kai utb. /fornyelse

Regnskap
2011
4000

Budsjett
2012
5 000

43806
32200
37570

25 000
20 000
40 000

119580

120 000

6900
38995
61930
1348
196100
186042
14200

350711

350 000
379 186
50 000
25 000
150 000
150 000
85 000

49900
23788
150656
166451
83288
25
1 567 490
40000
38500
794
24862
5752
25722
5411
9441
44790
4140
81182
280 594
74625
4495
8759
87 879
140000

Noter

Budsjett
2013
5 000

1

10 000
35 000
100 000

-1 200
17 220
7 430
113 153
10 000
137 200
49 150
-1 725
36 469
29 786
237 041

200 000

201 700

2

200 000

15 000
5 000

41 575

3

30 000
5 000
5 000
350 000

1 764 186
50 000
40 000
10 000
15 000
10 000
30 000
7 500
5 000
10 000
45 000
5 000
20 000
247 500
80 000
5 000
12 000
97 000

4000
11509
12438
57849
49611
4530
12400
12897

12 000
13 000
60 000
50 000
5 000
5 000
29 000

3552

4 000

2055
45910
17238
83734

Regnskap
2012

3 000
40 000
15 000
380 000
40 000

7 500
344 158
379 186
43 050
1 215
143 800
180 982
62 618
40
2 040 348
49 315
40 000
50 057
10 497
6 932
31 294
23 946
3 376
1 000
40 723
11 750
8 868
277 758
58 204
6 130
8 888
73 222
250 000
50 000
8 115
1 403
39 000
33 911
7 089
24 814
24 000
2 618
391
36 044
14 826
662 076
302

25 000
10 000
60 000
130 000

30 000
35 000
100 000

4

5
5

6
6

7
7

8

13

50 000
1 000
140 000
150 000
70 000
1 396 000
50 000
40 000
40 000
15 000
10 000
35 000
20 000
5 000
10 000
45 000
10 000
10 000
290 000
60 000
5 000
9 000
74 000
125 000

8 000
2 000
35 000
30 000
8 000
5 000
15 000
4 000
3 000
3 000
40 000
10 000
100 000
40 000
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Kontonr Kontonavn
6640
6650
6720
6725
6730
6780
6800
6810
6820
6840
6860
6880
6890
6900
6940
7000
7020
7300
7310
7410
7500
7510
7830
7791

8050
8140
8150
8170

Vedlikehold Anlegg
Vaktmester
Forretningsførsel
Honorar for juridisk bistand
Idrettsfaglig bistand
Lønn Selvst. Næringsdrivende
Kontorrekvisita
Data/EDB Kostnad
Trykksaker
Aviser tidsskrifter, bøker og lignende
Representasjon, møter,Samlinger
Utmerkelser,gaver,påskjønnelser
Annen Kontorkostnad
Telefon - Internett
Porto distribusjon
Drivstoff
Drift og vedlh båter og utstyr
Pr. - info - internett
Pr. - infor. Utleiedel
Medlemskontingent NSF-HSK/andre
Forsikringspremie
Forsikringspremie utleiedel
Konstatert tap på fordring
Annen kostnad
Sum Andre driftskostnader
Sum Driftskostnader
Driftsresultat
Renteinntekt
Sum Renteinntekt
Rentekostnad
Rentekostnad nytt klubbhus
Sum Rentekostnad
Annen finanskostnad
Sum andre finanskostnader
Sum finanskostn. / inntekt
Årsres.(Oversk / - Underskudd)

Regnskap
2011

Budsjett
2012

Regnskap
2012

4975

40 000
10 000
65 000

5 914
94 200

115 500
7 000
5 000
15 000

100 500
6 569
9 954
15 000

115 500
7 000
5 000
15 000

5 000
2 000

2 093
1 738
108
1 058
9 799
18 884
71 249

5 000
2 000

54050
27386
135
39800
6616
256
15000
6000
8251

2111
7390
25512
4936
1459
1055
31049
49002
5443
492
748 641
1 117 114
450 376
3814
3 814
112370
219236
331 606
11675
11 675
339 467
110 909

2 500
9 000
30 000
40 000
3 000
35 000
50 000
6 000

39 869
52 697
16 328

1 096 000
1 440 500
323 686

1 600 549
1 951 529
88 819
4 923
4 923
35 741
20 439
56 180
13 256
13 256
64 513
24 306

10 000
10 000
10 000
313 686

Noter
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Budsjett
2013
40 000
80 000
80 000

2 500
9 000
30 000
50 000
10 000

10
10

40 000
53 000
16 000

988 000
1 352 000
44 000

11
11
12

30 000
30 000
13 000
13 000
43 000
1 000

Noter til regnskapet for 2012.
Note 1 - Konto 3160 Inntekter Kran.
Kraninntektene ble kr 137.200, noe høyere enn budsjettert.
Note 2 – Konto 3600 Leieinntekter klubbhus.
Bokførte inntekter for klubbhuset utgjør kr 201.700, omtrent som
budsjettert.

Note 7 – Konto 6340 og Konto 6350 El-forbruk og Nettleie.
Samlet strømforbruk utgjør kr 72.911. Det er solgt strøm til båteierne
for kr 17.220, se konto 3100.
Note 8 – 6401 Drift, forsikr. og vedlikehold kran.
Driftsutgiftene etc. utgjør kr 24814. Herav utgjør innkjøp av nytt
trådløst tablå kr 17494.

Note 3 – Konto 3615 Leieinntekter havn og opplag.
Leieinntektene for havnen havnet på kr 344.158, som er litt lavere enn Note 9 – Konto 6720 Forretningsførsel.
budsjett.
Kostnad til forretningsførsel utgjør kr 94 200. Regnskapene føres
daglig og er ajour til enhver tid.
Note 4 – Konto 3920 Årskontingenter.
Inngang av kontingenter utgjør kr 143.800 mot budsjett kr 150.000. Note 10 – 7500 og 7510 Forsikringspremie.
Medlemstallet er stabilt på litt under 400.
Samlete forsikringer utgjør i 2012 kr 69.025.
Note 5 – Konto 4010 Startkontingenter og 4020 Støtte til
deltagelse NC og NM Joller.
Det er betalt ut kr 40.000 i reisestøtte og regnskapet er belastet med
kr 49.315 til dekning av startkontingenter.

Note 11 – Konto 8140 Rentekostnad og Konto 8150
Rentekostnad nytt klubbhus.
Sum rentekostnader utgjør kr 56.180 som er renter frem til våre lån ble
innfridd i januar 2012 samt renter på nytt lån kr 600.000.

Note 6 – Konto 6010 og 6015 Avskrivninger.
Det er i 2012 avskrevet følgende:
Kran med utstyr kr 50.000, Instruksjonsbåter kr 10.000, RIB trenerbåter
kr 50.000, Tresfjord Sikringsbåt kr 80.000, Beholdning joller kr 50.000,
Båttilhengere kr 10.000, Inventar kr 50.000.

Note 12 – Konto 8170 Annen Finanskostnad.
Denne inneholder betalte bankgebyrer i 2011
Note 13 – Konto 6620 Reparasjon og vedlikehold kai og brygger.
Samlet beløp utgjør kr 662.076, herav er kr 638 586 utbedring av
fortøyninger. På budsjettet for 2013 forslås det at det avsettes kr
100.000 på egen konto for å møte fremtidig vedlikehold på det
flytende anlegget.
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RAN Seilforening - Balanse pr. 31/12 2012
Konto

Tekst

Eiendeler

1100
1120
1130
1140
1145
1155
1160
1190
1200
1210
1230
1231
1933
1236
1237
1250

1390

1500
1920
1925
1928

Annleggsmidler
Driftsmidler
Ranheim og Eiendom
Anleggsutb. Kai modul 1
Anleggsutb klubbhus modul 3
Utleiedel Klubbhus 70 % andel
Vikholmen
Damsgårdsveien 101
Nøst
Kran med utstyr
Flytebrygger
Anleggsutb. Flyt. Havn modul 2
Instruksjonsbåter (4 stk)
Grand RIB Trenerbåt
Sikringsbåt
Beholdning Joller
Båttilhengere
Inventar
Sum driftsmidler
Finansielle anleggsmidler
Andre Fordringer
Sum finanasielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler
Omløpsmidler
Kundefordringer
Bankinnskudd og kontanter
Bankinnskudd Driftskonto
Bankinnskudd Utbygging
Banknnskudd Jollekonto
Sum Bankinnskudd og kontanter
Sum Omløpsmidler
Sum Eiendeler

Balanse
31.12.2011

1 700 000,00
2 759 342,88
1 925 343,79
4 019 154,90
2 000,00
2 000 000,00
500 000,00
446 133,00
2 000,00
2 484 132,25
2 804,00
199 349,00

Bevegelse

Balanse
31.12.2012

1 700 000,00
2 759 342,88
1 925 343,79
4 019 154,90
2 000,00
-2 000 000,00

158 067,66
15 990,00
626 696,00
16 841 013,48

16 500,00
19 951,00
440 000,00
33 000,00
-10 000,00
-27 000,00
-1 562 674,00

500 000,00
411 008,00
2 000,00
2 484 132,25
19 304,00
219 300,00
440 000,00
191 067,66
5 990,00
599 696,00
15 278 339,48

-250,00
-250,00
16 840 763,48

250,00
250,00
-1 562 424,00

15 278 339,48

50 653,99

-35 553,62

15 100,37

157 487,33
60,00
1 103,32
158 650,65
209 304,64
17 050 068,12

-44 614,55
100 745,00
1 022,48
57 152,93
21 599,31
-1 540 824,69

112 872,78
100 805,00
2 125,80
215 803,58
230 903,95
15 509 243,43

-24 206,26

-24 206,26
-7 199 370,58
-4 670 814,00
-11 894 390,84

-35 125,00

Egenkapital og Gjeld

8800
2000
2050

2220
2240
2250
2260
2262
2264
2266
2280
2290

2400
2600
2700
2710
2740
2770
2990
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Egenkapital
Over -/underskudd
Udisponert resultat (Overskudd)
Egenkapital
Annen Egenkapital
Sum egenkapital

-7 199 370,58

Langsiktig Gjeld
Pantelån Handelsbanken
Pantelån
Pantelån Handelsbanken
Pantelån Handelsbanken
Kranlån fra Svein Holmefjord
Kranlån fra Sissel Børresen
Kranlån fra Absolutt Form
Fjell Kommune Lån av 2003 og 2005
Leietaker - innskudd i havn
Sum langsiktig gjeld

-170 625,00
-1 766 648,00
-4 600 000,00
-50 000,00
-50 000,00
-50 000,00
-1 950 000,00
-1 092 000,00
-9 729 273,00

Kortsiktig Gjeld
Leverandørgjeld
Forskuddstrekk
Utgående MVA
Inngående MVA
Oppgjørskonto merverdiavgift
Skyldig Arbeidsgiveravgift
Annen kortsiktig gjeld
Sum Kortsiktig Gjeld
Sum Gjeld
Sum Egenkapital og Gjeld

-7 199 370,58

-95 315,00
-8 450,00

-4 670 814,00
-4 695 020,26
-600 000,00
170 625,00
1 766 648,00
4 600 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
30 000,00
6 117 273,00

19 889,46
-1 549,00
-36 000,00
-121 424,54
-9 850 697,54
-17 050 068,12

95 315,00
6 722,00
-9 200,00
8 966,43
-19 878,48
747,00
36 000,00
118 671,95
6 235 944,95
1 540 924,69

Leder:
Harald Blø

Kasserer:
Jan H. Nordeide

-600 000,00

-1 950 000,00
-1 062 000,00
-3 612 000,00

-1 728,00
-9 200,00
8 966,43
10,98
-802,00
-2 752,59
-3 614 752,59
-15 509 143,43
Revisorer:
Børre Børresen
Ingemar Waag
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