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Hovedstyret 
 

Etter årsmøtet 2021 har hovedstyret i Karmøy Seilforening bestått av Odd-Bjørn Saltnes 

(leder), Odd Einar Bø (nestleder), Eli Ådland Nilssen (kasserer), Nils Jan Nilssen 

(styremedlem), Gunnar Johan Eljervik (leder Jollestyret), David Sandhåland (leder Hus- og 

havnestyret) og Kjell Sørlund (leder Regattastyret). Styret har gjennom året hatt åtte 

styremøter, fire før årsmøtet og fire etter. 

Våren 2021 var fortsatt preget av smittesituasjonen i landet, og styret måtte utsette 

årsmøtet, som i utgangspunktet var satt opp 9.3. Årsmøtet ble først avviklet 10.5, med 17 

frammøtte medlemmer. 

Noe av det første det nye hovedstyre tok tak i, var å få i gang aktivitetene i foreningen. Det 

ble fort bestemt at regattaseilinga skulle starte 1. juni, og det ble organisert felles båtopptak 

og utsetting etter vårpussen. Dermed ble det en halv vårsesong med tirsdagsseilaser, først 

med bare tre mann om bord, men etter hvert med fullt mannskap på båtene. Høstsesongen 

kunne heldigvis arrangeres uten restriksjoner, og alle tradisjonelle regattaene gikk sin gang, 

med Høstseriens åtte seilaser, Høstsprøyt og Adventseilaen. 

Gjennom høstsesongen arrangerte hovedstyret to medlemskvelder som begge samlet 

tilnærmet fullt hus i peisestua. På den første medlemskvelden var det Grete og Atle Budal 

som berettet om sin seiltur til Lofoten og tilbake, med ord, bilder og video. Den andre 

medlemskvelden var det regattaseiling i fokus, da vi fikk besøk av Arne Rise fra Stavanger. 

Han er en av de mest erfarne Express-seilerne i fylket, og tok oss gjennom trimming av båt, 

seil og rigg og gav oss en mengde tips og triks for å kunne seile fort. 

I november arrangerte vi også Avslutningsfest for seilsesongen, med god mat og drikke i 

festlig lag, og med premieutdeling for årets regattaer. Her var det også tilnærmet fullt hus, 

med over 32 deltakere.  

Jollegruppa kom også godt i gang med sine aktiviteter etter hvert og fikk noen av 2-kronaene 

på sjøen sammen med kjølbåtene om tirsdagene. I månedsskiftet juli-august arrangerte 

gruppa et meget vellykket grunnleggende kurs i jolleseiling, og flere av deltakerne der 

fortsatte jolleseilinga utover høsten. 

Hus- og havnestyret fikk i juni på plass ny flytebrygge i betong, etter at de gamle bryggene av 

tre tidligere var tatt opp og mellomlagret for reparasjon. Den nye brygga er solid og stabil og 

utgjør et viktig element som både som aktivitetsbrygge og som fortøyningsplass for noen av 

de mest aktive regattaseilerne. De gamle flytebryggene ved moloen ble tatt opp og skrotet. 

Det er foretatt befaringer på moloens trekai, og her må det en del arbeid til for å vedlike-

holde og reparere skader etter tidens tann og ekstremvær. 

I begynnelsen av året fikk vi også på plass en samarbeidsavtale med Karmøy 

Sportsdykkerklubb, som har fått satt opp en konteiner på vårt område som sin base. 

Samarbeidet har allerede båret frukter, i det dykkerne har vært veldig behjelpelige med å få 
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på plass den nye flytebrygga. Vi ser for oss et godt og fruktbart samarbeid i årene som 

kommer. 

Karmøy Seilforening har i dag omkring 100 betalende medlemmer. Vi har ikke råd til å miste 

noen av dem og må satse skikkelig for å kunne gi gamle og nye medlemmer et godt og 

variert sportslig og sosialt tilbud på Gofarnes. 

 

 

 

Det ble en veldig interessant og hyggelig medlemskveld da Grete og Atle Budal tok  

oss med på seiltur til Lofoten. 
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Regattastyret 

 

Regattagruppen har i 2021 bestått av Gunnar Steinnes, Kjell Sørlund, Paul Vidvei Worre, 

Jostein Nilssen og Stein Kjetil Seglem. 

Pandemien satte også i 2021 en begrensing i starten av sesongen, så vi kom ikke i gang med 

seiling før 1. juni. Noe som med førte at Vårserien ble nokså amputert og Convoy Cup 

Karmøy Rundt ikke ble arrangert. 

Regattagruppen har hatt ansvar for de følgende regattaene: 

• Vårserien (4 seilaser), arrangert 1. juni til 22. juni. Vinner: Ex99 

• Høstserien (8 seilaser), arrangert 10. aug. til 28. sept. Vinner: Team Ellida II 

• Høstsprøyt, arrangert 25. sept. Vinner: LogExpressen 

Det må også nevnes at Bestyrelsen arrangerte den tradisjonsrike Adventseilasen, og Karmøy 

Seilforening var så heldig å få æren av å assistere under dette arrangementet. Advent-

seilasen ble arrangert den 28. november og ble vunnet av Criado. 

 

 

Fra tirsdagsseilasene 
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 Jollestyret 
 

Jollestyret har bestått av: Fredrik A. Andersen, Robert Turala, Odd Einar Bøe og Gunnar 

Johan Eljervik (leder). 

Også dette året ble preget av den pågående korona-pandemien, og aktiviteter ble 

gjennomført med utgangspunkt i de til enhver tid gjeldene smittevernregler.  
 

Status og aktivitet med jollene 

Seilforeningen har seks 2-Krona. Alle er i ok stand, men med behov for årlig vedlikehold som 

for eksempel utskifting og skjøter og fall når det er behov for det. Samtlige joller rulleres på å 

bli brukt, slik at ingen blir stående ubrukt over tid. Alle sjekkes når de rigges før seiling. 

Seilforeningen har fortsatt seks Optimist-joller, men det er flere år siden disse har vært i 

aktivt bruk. Heller ikke i 2021 har det vært aktiviteter der disse har blitt brukt. Tilstanden er 

ukjent, men de fleste antas å behov for omfattende oppgradering før disse eventuelt kan tas 

i bruk. Vi har heller ikke registrert henvendelser om ønsket bruk av Optimist-jollene. 

Tirsdagene har vært fast seilingsdag, ellers har jollene blitt brukt sporadisk. Det er opprettet 

en gruppe på Messenger med ca. ti medlemmer for kommunikasjon med de som driver med 

aktiv jolleseiling. Det ble opprettet også en Facebook-gruppe for KS Jolle, der seilaser, 

aktivitet i gruppen og påmeldinger ble publisert. Vi har her fått en del henvendelser fra folk 

med interesse for jolleseiling, opplæring og medlemskap.  
 

Jollekurs 

Det ble arrangert grunnleggende seilkurs med 2-Krona i perioden 31. juli til 7. august fordelt 

på tre dager. 

• Antall deltakere: 4 (+ 1 på praktisk seiling del 2) 

• Inntekter kursavgift: kr. 4 800,-. Inntekter seiltur «Carmen» ved Odd-Bjørn Saltnes: kr 

800,- med fire deltakere. Sum inntekter: 5 600,-. Utgifter til instruktører: 2 000,-. 

• Instruktør: Vilde Lysgaard. I tillegg bisto Julia Turala som Vildes medhjelper. Robert 

Turala bisto også med rigging av jollene samt under praktisk seiling. På de to dagene med 

praktisk seiling bidro også Rune Storesund fra Ribvest AS med sikkerhetsbåt, samt Odd 

Einar Bøe og Gunnar Johan Eljervik i seilforeningens rib som «støttefartøy».  

• Hyggelig sammenkomst den siste kursdagen der det ble servert vafler og kaffe. 

Jollekurset og andre aktiviteter i forbindelse med kurset førte til at vi totalt fikk åtte nye 

medlemmer i seilforeningen.  
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Møter i Jollestyret 

Jollestyret har hatt fem fysiske møter, i tillegg til kontakt per telefon, SMS og e-post. Av 

saker som vi har arbeidet med, så nevnes: 

• Arrangere jollekurs.  

• Jollegruppen søkte Amedia i mai om tilskudd på kr. 50 000,-, men fikk avslag. 

• Ny oppstillingsplass for jollene mellom jollebua og mot kaien. 

• Tilrettelegging av aktiviteten som jolleseilingen skaper på seilforeningens område. 

Hovedstyret er enstemmige i at rampen og flytebryggen er forbeholdt jolleselingen og 

med de aktiviteter som naturlig følger med. 

• Planlegging av medlemsmøte tidlig i 2022  

• Tidlig planlegging og idedugnad om jollekurset 2022. 

 

 

Fra kurs i jolleseiling 
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Hus- og havnestyret 
 

Hus og Havn har bestått av David Sandhåland, Harald Bårdsen, Jakob Rolv Kvilhaug, Jorunn 

O. Sørlund og Petter Haavik.  

Vår gruppe begynte å arbeide etter årsmøte som ble avholdt 10.05.21. Vi fikk informasjon 

fra forrige Hus og Havne gruppe og styre i KS, om hvilke oppgaver vi må videreføre.  

Dette arbeidet har bestått av: Ferdigstille flytebrygge, dette var et prosjekt som krevde mye 

dugnadsinnsats, klubbens medlemmer stiller opp på dugnadene. Dykkerklubben stilte opp 

med en dykker til å feste tau og kjettinger i sjøen.  

Den nye flytebrygga er også blitt spylt og rensket for groe. Nytt «gatelys» er montert og som 

lyser utover den nye flytebrygga. Ryddearbeider og demontering av endelokk på noen av de 

gamle flytebryggene er blitt utført i 2021. Vi planlegger landfeste til landgang for 

flytebryggen, dette arbeidet fikk vi en betong entreprenør til å utføre. Avtale med 

entreprenør ble avtalt i 2021, (arbeidet utført 2022).  

Flytebrygger ved molo er dårlige, og de blir bestemt at de må skrotes. Bryggene blir tatt på 

land, de blir demontert og kjørt til bossplassen.  

Planlegging av reparasjonsarbeid på bryggen ved moloen. En kai entreprenør har vert og sett 

og forklart hva vi bør gjøre for å forsterke bryggen. Dette arbeidet er ikke igangsatt enda.  

Oppgavene til Hus og Havn har vært mange, noen store noen små. Vi har hatt stor hjelp av 

medlemmene til å utføre disse. Stor takk til medlemmene. Hus og Havn har også ansvar for 

utleie av båtplasser på åremål og på korttids leie, vedlikehold av havnen og huset. Huset er 

også blitt utleid noen ganger dette året, som gir et fint tilskudd til vår økonomi.  
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