Årsberetning

Farsund Seilforening

2021
Sammen med årsregnskapet skal årsberetningen gi et bilde av aktivitet og økonomisk status i
idrettslaget.

Styrets sammensetning
Leder: Kjell Cato Jensen
Nestleder: Pål Atle Steffensen/avtroppende.
Styremedlemmer
Kenneth Bruseland Sekretær og nettsideansvarlig
Henriette Ubostad Søknadsansvarlig
Dag Buch Jollebuansvarlig

Ørjan Bruseland Økonomiansvarlig
Svein Jarle Bruseland Føstehjelpsansvarlig
Valgkomité: Helge Hals og Cecilie Klungeland
Revisorer: Rita Langås
Kontaktperson jollegruppe

Pål Atle Steffensen

Trener team jollegruppe

Pål Atle Steffensen, Kenneth Bruseland og Kjell Cato Jensen

Styrets arbeid
Styremøter
Det er avholdt 4 styremøter

Aktivitet
Medlemstallet er 61
Jollebua er nå godkjent som klubbhus. slik at buen kan brukes til vårt formål.
Vi har fått satt inn nytt kjøkken som er en liten milepæl for vår forening. Samt at vi har fått koblet oss
til vann og kloakk. Det har medført at vi har fått satt inn et toalett og laget oss utedusj og mulighet til
å spyle av utstyr og båter.
I vinter månedene ble laser jollene pusset opp

Sportslige Aktiviteter:
Onsdagsregatta -Kun vært gjennomført turseiling/Shorthandet grunnet Covid 19 og dermed ingen
resultater
Farsund Open -Avlyst
Sørlandcup Optimist - Gjennomført og bra oppmøte. Vi hadde 1 seiler med og målet vårt er at det må
bli flere.
vil berømme foreldrene som var med å arrangere sørlandscup og stelte i stand med kaffe og kaker og
ikke minst sosial tilstedeværelse, tilreisende takket veldig på sosiale medier.
Laserseiling - Laserseiling har vært en aktivitet der det har blitt ganske mye aktivitet i grunnet Covid
19.
Både Voksne, Ungdom og barn har vært og prøvd å seile.

Vi har fortsatt å seile på onsdager og søndager, det har til tider vært godt fremmøte på disse
treningene.

Andre Aktiviteter:
17 Mai Utgått grunnet Covid 19
Maritim Uke.
-For andre år gjennomførte vi Maritim Uke sammen med Farsund Motorbåtforening, Farsund
Dykkerklubb, Farsund Kajakklubb, Sælør og Lista Kystlag og Bølgerytterforeningen. Og det var en
kokk til stede og laget sjømat.
Vi har sett at arrangementet begynner å bli stort slik at det vil bli stiftet et eget forening for lettere å
kunne sende søknader og holde økonomien adskilt. Denne foreningen er det Motorbåt foreningen og
Seilforeningen som styrer sammen og det vil bli valgt et eget styre.

Aktivitetene var Seiling Optimist, Brettseiling/Sup, Knopp og stikk, Sjømannskap,
Fridykking/Førstehjelp, Kajakk, Tubekjøring og sjømat
46barn som etter 3 innholdsrike dager gikk hjem med gode opplevelser og mange timer i og på
vannet.
Denne håper og tror jeg vil bli en gjentagende aktivitet for foreningen vår og hvis det er noen som
ønsker å være med å bidra under arrangementet er det bare å si ifra.

Jollegruppen har egen årsmelding

Idrettslige resultater.
Kjell Cato har vært og seilt:
Hankø Race Week 6. plass
NM Melges24 Arendal 9. plass
NM E-Seiling 29. plass

Vurdering av aktivitet i forhold til mål
Her vurderes aktiviteten i forhold til de mål idrettslaget har satt.
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