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Hovedstyret 
 

Etter årsmøtet 2022 har hovedstyret i Karmøy Seilforening bestått av Odd-Bjørn Saltnes 

(leder), Odd Einar Bø (nestleder), Eli Ådland Nilssen (kasserer), Gunnar Johan Eljervik (leder 

Jollestyret), David Sandhåland (leder Hus- og havnestyret) og Kjell Sørlund (Regattastyret).  

Styret har gjennom året hatt ni styremøter, tre før årsmøtet og seks etter. Det har også vært 

jevnlig kontakt styremedlemmene imellom utenom styremøtene. 

Regattasesongen startet som vanlig første tirsdagen i mai og gikk etter oppsatt program, 

bortsett fra at Karmøy rundt måtte utgå på grunn av liten påmelding. Det er godt å se at 

Express-klassen holder koken og at klassen nå utgjør kjernen i seilinga og 

regattavirksomheten vår. I løpet av sesongen fikk vi også en ny båt til foreningen, slik at 

flåten nå består av 10 Expresser. 

Det har også vært god aktivitet i Jollegruppa. 2-Krona-seilerne er jevnt og trutt ute og viser 

igjen i Karmsundet. Det var synd at det oppsatte jollekurset i juni ikke ble avhold på grunn av 

liten påmelding.  

I løpet av året arrangerte styret tre medlemskvelder, samt avslutningsfest. På 

medlemskvelden i februar fikk vi besøk av seileren og eventyreren Erik Ånderaa, som tok oss 

med på spennende seilturer i Nordsjøen og Nord-Atlanteren. Medlemsmøtet i april var viet 

årets seilprogram og regattastart. Til medlemskvelden i oktober kom Øyvind Misje frå 

Convoy Cup på besøk.  

Avslutningsfesten ble arrangert 19. november og hadde meget god oppslutning. Det ble en 

trivelig markering av slutten på nok en god seilsesong, med herlig mat og drikke, samt 

premiering av årets beste seilere. Årets Karmøymestere (alle regattaene sett under ett) ble 

Team Ellida II, med Rune Lande som skipper. 

Hus- og havnestyret jobbet også godt gjennom sesongen og fikk utført en rekke 

vedlikeholds- og oppgraderingsoppgaver på seilsportanlegget. Største jobben var å lage 

bedre forankring og adkomst til den nye flytebrygga i vest. Denne delen av anlegget vårt fikk 

dermed en god ansiktsløfting. 

Samarbeidet med Karmøy dykkerklubb, som også har klubblokale på Gofarnes, er viktig, og 

vi får gjensidig hjelp og nytte av hverandre. Ikke minst gjelder dette tilrettelegging og 

utvikling av havneanlegget. 

Karmøy Seilforening har i dag et ganske stabilt medlemstall på 100 betalende medlemmer og 

satser fortsatt på å kunne gi gamle og nye medlemmer et godt og variert sportslig og sosialt 

tilbud på Gofarnes. 
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Frå medlemskveld der Øivind Misje tok oss med på Convoy Cup og seilas til Orknøyene 

 

Roald Lid mottar premie av Torgrim Log for sin regattainnsats i 2022 
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Regattastyret 

 

Regattagruppen har i 2022 bestått av Gunnar Steinnes, Kjell Sørlund, Paul Vidvei Worre, og 

Torgrim Log, samt varamedlem Bjørn Ole Gullichsen-Larsen. 

I 2022 kunne vi endelig arrangere fullt regattaprogram igjen etter pandemien. Vi la i 

utgangspunktet opp til å arrangere alle regattaene.  

Regattagruppen har hatt ansvar for de følgende regattaene: 

• Vårserien ble arrangert hver tirsdag fra 3. mai til 28. juni med unntak av 17. mai. Det 

ble i alt seilt 9 seilaser, og sammenlagt ble vinneren Team Ellida II foran 

Haukelidexpressen og EX99. 

• Karmøy Rundt ble nok en gang avlyst på grunn av for få påmeldte båter.  

• Høstserien ble arrangert hver tirsdag fra 9. august til 27. sepember. Det ble seilt 8 

seilase,r og sammenlagtseieren gikk til Team Ellida II foran EX99 og _/). 

• Høstsprøyt ble arrangert 25. september og ble vunnet av _/) foran Team Ellida II og 

Haukelidexpressen. 

I år ble det kåret Karmøymester, og vinneren ble Team Ellida II. 

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. Adventseilasen ble 

arrangert den 27. november og ble vunnet av EX99. 
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Fin stemning under tirsdagsregattaen 

 

Karmøymestrene 2022 – Team Ellida 
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 Jollestyret 
 

Jollestyrets medlemmer  

Jollestyret har i 2022 bestått av Silje T. Vågenes, medlem, Fredrik A. Andersen, medlem, 

Robert Turala, medlem, Odd Einar Bøe, medlem og Gunnar Johan Eljervik, leder. 

Status og aktivitet med jollene 

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

og utskifting av slitedeler. 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. Tirsdag har tidligere år 

vært fast seilingsdag, men i 2022 har det vært prøvd å seile på onsdager. Ellers har jollene 

blitt brukt sporadisk. Vi har fått fire nye medlemmer som er aktive og har vært med og seilt i 

høst, og en har sluttet. Messenger-gruppen har også i år fått informasjon om jolleseiling. 

Facebook-gruppen for Karmøy seilforening Jolle har også blitt brukt for å gjøre våre 

aktiviteter kjent.  

Jollekurs 

Det ble planlagt grunnleggende seilkurs med 2-Krona 10. til 12. juni. Dette ble dessverre 

avlyst på grunn av for få påmeldte.  

Ny rib 

I begynnelsen av juni ble foreningens rib skadet ved at det ble slått hull i den. Etter en samlet 

vurdering i jollegruppen og hovedstyret, ble det konkludert med at det ikke ville svare seg 

økonomisk å reparere den som følge av prisantydninger fra aktuelle verksted. Ny rib ble 

derfor kjøpt inn i november. 

Møter og arbeid i jollestyret 

Jollestyret har hatt seks fysiske møter, hatt planlagte og spontane dugnader, i tillegg til 

kontakt per telefon, SMS og e-post. Av saker som vi har arbeidet med, så nevnes: 

• Medlemsmøte 16. mars i regi av jollestyret med blant annet foredrag ved Torgrim Log.  

• Tidlig planlegging og idédugnad om jollekurset 2022. 

• Arrangere jollekurs.  

• Nye fortøyningsbolter montert på oppstillingsplassen for jollene mellom jollebua og 

kaien. 

• Nye fenderlister montert på flytebrygge ved jollebua. 

• Innhente pristilbud og kjøp av ny rib. 
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Jollestemning i Karmsundet 

 

 

Hus- og havnestyret 
 

Hus- og havnstyret har i 2022 bestått av David Sandhåland, Harald Bårdsen, Per Arild Risvik, 

Jorunn Olsen Sørlund og Petter Haavik.  

Året begynte med ferdigstillelse av innfestning av landgang på ny flytebrygge, og det er blitt 

planert og gruset rund dette området. Det er foretatt noen småjusteringer av moringer til 

flytebrygga. Her har medlemmene og medlemmer fra dykkerklubben vært til stor hjelp. 

Det er koblet til vannpost på flytebryggen. Det er byttet belysning vestre og østre del av kai. 

Det er blitt montert ny varmepumpe i møterommet. Det er montert vaskemaskin på HC-

toalett. 

Ellers trengs brygge v/molo sårt en oppgradering. Her trenger vi hjelp fra medlemmene hvis 

vi skal klare å gjennomføre dette. Når dette arbeidet pågår, må båteiere ha forståelse for å 

bli henvist til annen kaiplass.  
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Hus og Havn har ansvar for: Utleie av båtplasser på åremål, men også korttidsleie. 

Vedlikehold av huset og havnen. Huset er også blitt utleid noen ganger dette året, dette gir 

et fint tilskudd til vår økonomi.  

 

 

 

 


