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Årsmelding 
Christoffer Opstvedt 
Leder Åsane Seilforening 
 

Jeg vil begynne årsmeldingen med å takke alle som bidrar til å gjøre Åsane Seilforening 
til den foreningen vi er, takk. Selv i krevende tider som med C-19 med dens varianter 
har bidratt med den siste tiden har vi klart å opprettholde det gode miljøet, 
medlemsvekst og gradvis utvikling av anlegget og tilbudet. Uten innsatsen våre trenere 
og frivillige legger ned hadde vi ikke klart å holde det aktivitetsnivået og utviklingen som 
vi ser i dag. Vi har utarbeidet en visjon om hvor vi vil, og vi klarer år for år å nærme oss 
målet. 

Norges Idrettsforbund har ved idrettstinget har satt nye sterke mål om inkludering, flere 
jenter i idrett lenger, forsterkning av trenere og profesjonalisering av drift av idrettslag. 
Dette gjelder både krav til lovnorm, kontrollkomite, håndtering av mobbing og 
trakassering samt kjønnsbalanse i styrer og verv. Her har Åsane Seilforening en vei å 
gå og jeg ønsker å styrke dette arbeidet i 2022. Styret i 2021 hadde en kvinnelig vara-
representant, men ingen kvinnelige aktive styremedlem, dette må vi endre i 2022. Vi har 
representant som skal kontaktes vedrørende trakassering, men vi har det ikke 
dokumentert på vår hjemmeside, det må på plass slik at kontaktdetaljer er lett 
tilgjengelig. Kontrollkomite må også etableres iht. gjeldene lovnorm. 

Jeg håper at styrearbeidet ansees som et hyggelig dugnadsarbeid for å være med å 
bringe klubben videre. Vi gjør vårt beste får å forvalte midlene våre slik at vi får ett så 
godt tilbud som mulig til kjølbåt og jolle og brettgruppen innenfor rammende av sunn 
økonomi. 

I 2021 ble Åsane Seilforening 40 år, dette skulle feires, men måtte utsettes, 
forhåpentligvis i 2022 kan vi samles på Storøyen til en storslått feiring.  

Som subjektiv, vil jeg påstå at Åsane Seilforening i dag er den foreningen på Vestlandet 
hvor det blomstrer mest blant de yngste. Dette er veldig positivt, og denne trenden skal 
vi fortsette. Det har vært veldig hyggelig å følge våre unge seilere som har representert 
Åsane Seilforening både lokalt og nasjonalt i 2022 med gode erfaringer, opplevelser og 
resultater. Gratulerer til Even Fuhr Midtgård med NM Sølv og Mikael Brun Tveita med 
NM Bronse. 

Jeg vil også benytte anledningen til å takke Håkon Jelstad som nå velger å gå ut av 
styret for sin innsats for klubben over mange år. Din innsats er verdsatt, og vi har vært 
viktig for å bringe Åsane Seilforening til der vi er i dag. 

Vel blåst for 2021 og velkommen 2022. 

 

 



 

 

Medlemmer 
Ved utgangen av 2021 hadde Åsane Seilforening 104 medlemmer, økning på 26% i 
forhold til 2020. Økning i medlemsmassen er i stor grad organisk vekst fra 
sommerseilskoler, bekjente av eksisterende medlemmer samt aktivt rekrutteringsarbeid. 
Vi har og økt kvinneandelen fra 20 til 29% totalt som er veldig positivt. Blant barn og 
unge er fordelingen 40% jenter og 60% gutter.  

Organisasjon 
Styret 

Leder    Christoffer Opstvedt 
Nestleder   Håkon Jelstad 
Jolle og Brett Ansvarlig Tom Christian Tveita 
Kasserer   Tom Christian Tveita 
Medlemsansvarlig  Martin Frogner 
Ungdomsrepresentant Mikal Brun Tveita 
 

Revisor 
Georg Solvåg 
Espen Sletten Korsnes 
 
Valg komite 
Børre Zahl Jensen 
 
Trenere 
Mikal Brun Tveita  Optimist 
Didrik Jelstad  Optimist 
Celia Valeur Børresen Optimist 
Even Fuhr Midtgård  Brett 
 
 
Storøen 

For Storøen har hovedfokus for 2021 vært fullføring av påstartede prosjekter og 
søknadsarbeid knyttet til rammesøknad som nå er godkjent. Vi ser at det har vært 
utvasking av masser rundt naust og vi jobber nå med Kommunen for utbedring. 
Utbedring må gjennomføres før vi kan fortsette arbeid med kaifront. Vi ser at for å 
kunne fortsette videre store løft vil vi trenge ekstern kompetanse og kapital. Positivt i 
2022 var at vi mottok 100 000 fra Sparebanken Vest som er øremerket videre utvikling 
av anlegget. 

Nøstet og båtopplaget 



 

I 2021 har vi utbedret det elektriske anlegget i naustet med ny inntakskabel, sikring og 
fordelingsskap i naust. Vi jobber og nå med å skifte ut lys til led. I dette arbeidet ble og 
strøm mellom Seilforening og Kystlag skilt slik at vi har separate målere og sikringsskap. 
Det var ett særdeles viktig løft for øyen og brannsikkerheten i naustet. 
Seilerhuset 

For seilerhuset har vi fått malt huset utvendig og fortsatt riving og utbedring av bærende 
konstruksjon. Vi håper at vi i 2022 skal fortsette dette arbeidet, men for hvor mer vi tar 
vekk jo mer finner vi som må utbedres. Vi ønsker å fortsette dette arbeidet i 2022 
innenfor de økonomiske rammene vi har. Fokus er å få rette bærende konstruksjon, 
isolert og oppgradert elektriske anlegget. 

Jollegruppen 

På klubbnivå har jolle og brettgruppen hatt ukentlige treninger, iht. enhver tids gjeldene 
smittevernsregler. Med aktiviteter for både brett og joller har det vært aktivitet på øyen 
nesten hver ukedag igjennom sesongen. Det er svært positivt, men som konsekvens 
ser vi at det blir og mer slitasje på utstyr som medfører at vi har hatt høyere utgifter 
knyttet til drift og vedlikehold av RIBer og utstyr.  

Vi har og hatt sommerseilskoler, aktivitetsdager med Tertnes Allidrett og en uke med 
aktivitet i høstferien i regi av Friluftsskolen.    

Vi fikk arrangert kretsmesterskap for joller og brett i høst med god deltakelse blant de 
yngste.  

Våre seilere har og representert foreningen nasjonalt og internasjonalt med respektable 
resultater som NM Sølv i IQ Foil (brett), NM Bronse i WASZP og 4 plass i NM Optimist. 
Også veldig positivt at flere av de yngste seilerne har deltatt på lokale og nasjonale 
arrangement. 

Storbåtregatta 

Byfjordtrimmen har i vår og høst kunnet seilt tilnærmet som normalt med god deltakelse, 
med snitt på 12 båter. Dette er en fin økning fra tidligere år som vi håper fortsetter. 
Neglespretten ble dessverre ikke arrangert i år.  

Økonomi 

Åsane Seilforening har i 2021 hatt en sunn økonomi hvor det ureviderte regnskapet 
viser et positivt driftsresultat. Vi har søkt og mottatt støtte som har bidratt til en sunn 
økonomi og utbedringer av bygningsmassen. Vi ser at god aktivitet gir medlemmer, men 
skaper også utgifter. Vår største utgiftspost, sett bort i fra utbedringer av anlegg er 
trenerkost.  

Grunnet slitasje på RIBer ønsker styret i 2022 å starte utskifting av pontonger på RIBer 
for å forlenge levetid på båtene. 2 av 3 motorer er skiftet den senere tid. Vi forventer og 
kostnader knyttet til utbedring av slippvogn. 



 

Fortsetter den positive veksten for joller og brett og evnt. utvidet tilbud er vi nå snart ved 
ett skjæringspunkt hvor vi må vurdere å anskaffe en ekstra RIB for å kunne 
imøtekomme flere seilere. 

Åsane seilforening har opprettholdt vår lisens for lotterimidler og har i 2021 blitt knyttet 
til Knarvik’s 123Bingo. Dette vil gi oss ekstrainntekter i 2022 og 2023. 

Sosiale aktiviteter  

Sosiale aktiviteter har vært begrenset til sommerseilskolene i skoleferien. 

 

Regnskap 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

Noter til regnskap  

Nok et år preget av COVIDtiltak førte til endring i opprinnelig kjøreplan for året. Mer lokal aktivitet, 
og gode insentivordninger til å skape ny aktivitet har gitt oss vesentlig økte inntekter på aktiviteter, med 
tilsvarende økte utgifter på lønn og vedlikehold av følgebåter. 

Totalt for året har foreningen mottatt kr 202.574,- i ulike tilkudd til aktivitet og videreutvikling av 
seilsportanegget på Storøen. Arbeid med å drive inn ekstrainntekter gjennom ulike private og offentlige 
støtteordninger er tidkrevende men en vital oppgave for å sikre inntekter til fortsatt utvikling av tilbudet 
for barne og ungdomsgruppen på Storøen. 

Resultat før avskrivinger 54.236,-, etter avskrivinger gir et negativt resultat på kr -2.098.  

Tross negativt resultat, går vi ut av 2021 med større omløpsmidler enn ved utgangen av 2020. Dette 
inkluderer da 100.000,- i låste midler som er satt av til fortsatt utvikling av Seilsportsenteret på Storøen. 

Vi går inn i 2022 med økonomisk handlingsrom til å fortsette utvikling av seilsportsenter og aktiviteter 
på Storøen. Styret vil fortsette arbeidet med å ytterligere sikre at de ulike aktivitetstilbudene på sikt skal 
gå i balanse og være selvfinansierende. 

 

  



 

Budsjett 

Budsjett 
Åsane Seilforening 

    

  Budsjett Resultat 
Kontonr Konto 2022 2021  

Salgsinntekt 633 030 625 874,82 
3001 Kontantsalg 

  

3010 Medlemskontingent og leie joller 112 530 92 550,10 
3015 Inntekter båtopplag 175 000 158 500,00 
3022 Regattainntekter, etc. jr gruppen 5 000 30 768,00 
3040 Inntekter Neglespretten 0 

 

3049 Idrettsskole 2 500 1 875,00 
3051 Tilskudd Norsk Tipping grasrotandel 8 000 7 573,31 
3058 Rekrutteringshelg 15 000 15 697,47 
3065 Sponsor inntekter 

  

3072 Sommerseilskole 110 000 90 873,02 
3080 Andre Tilskudd 185 000 202 574,00 
3098 Storøen regatta 20 000 21 068,30 
3100 Salgsinntekt, avgiftsfri 0 4 395,62  

Annen driftsinntekt 81 000 112 907,00 
3440 Barne og Ungdomsmidler Bergen kommune 10 000 7 961,00 
3441 Mva. kompensasjon 5 000 19 220,00 
3442 Spillemidler utstyr NSF 20 000 39 784,00 
3443 LAM – Lokale aktivitetsmidler NIF 21 000 20 942,00 
3444 Driftsstøtte COVID19 

  

3600 Leieinntekt fast eiendom 25 000 25 000,00 
  Sum driftsinntekter 714 030 738 781,82  

Varekostnad 11 000 7 782,70 
5991 Diverse trivsel 6 000 1 611,30 
5992 Samlinger 5 000 6 171,40  

Lønnskostnad 330 269 325 909,83 
5000 Lønn til ansatte 240 665 240 665,00 
5001 Lønnbåtopplag 61 500 61 360,00 
5092 Feriepenger 28 104 23 884,83 
5400 Arbeidsgiveravgift 0 0,00 
5405 Arb. Giv. Avg av pål. Feriepenger 0 0,00  

Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 56 334 56 334,40 
6000 Avskrivninger bygninger og annen fast eiendom 23 200 23 200,00 
6010 Avskrivninger båter og motor 33 134 33 134,40  

Annen driftskostnad 322 500 357 115,42 



 

6049 Regattautgifter 0 7 449,00 
6110 Seilmagasinet abonnement 8 000 6 055,00 
6130 Drifts- og vedlikeholdsutgifter sikringsbåter mm 40 000 51 665,52 
6131 Drift kostnader joller 3 500 2 035,50 
6133 Drift brett 4 000 3 931,22 
6134 Drift båtopplag 30 000 6 059,50 
6135 Div driftsutgifter joller 

  

6136 Regattautstyr 10 000 6 688,00 
6138 Diverse annet utstyr til aktivitet 0 1 686,80 
6140 Utgifter Neglespretten 0 

 

6150 Forsikringer 47 000 46 659,00 
6160 Kontingenter 17 500 16 675,00 
6170 Div Administrasjon 3 000 2 086,20 
6171 Utgifter Sommerskolen 20 000 11 163,85 
6172 Utgifter rekruteringshelg 5 000 3 212,00 
6200 Utgifter Storøyen 15 000 50 734,79 
6420 Leie datasystemer 10 000 11 758,69 
6540 Inventar 5 000 

 

6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger 50 000 69 395,17 
6790 Annen fremmed tjeneste 5 000 4 787,75 
6860 Møte, kurs, oppdatering o.l. 1 500 1 500,00 
7000 Drivstoff 35 000 36 832,57 
7150 Diettkostnad, oppgavepliktig 0 1 462,50 
7211 provisjon kortselskap 3 000 4 041,94 
7212 Provisjon Sailrace 3 500 5 829,00 
7213 Provisjon Vipps 300 183,47 
7214 Provisjon Buypass 1 200 252,00 
7431 Tilskudd National idrett 

  

7770 Bank og kortgebyr 1 000 926,25 
7790 Annen kostnad 4 000 4 044,70 
  Sum driftskostnader 720 103 747 142,35 
  Driftsresultat -6 073 -8 360,53  

Annen finansinntekt 6 307 6 307,00 
8050 Renteinntekter 194 194,00 
8070 Annen finansinntekt 6 113 6 113,00  

Annen finanskostnad 44 44,25 
8170 Annen finanskostnad 44 44,25 
  Netto finansposter 6 263 6 262,75 
  Resultat før skatt 190 -2 097,78 
  Ordinært resultat 190 -2 097,78 
  Udisponert overskudd/underskudd 190 -2 097,78 
 



 

 

 


