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Styrets arbeid
Generelt
Ak viteten i SBF har vært god tross begrensninger relatert l pandemien. Vi har ha en økende
medlemsmasse, økende kursvirksomhet og ﬂere arrangementer sammenlignet med de siste
årene. Vi har i mindre grad kunnet arrangere nasjonale arrangementer som samler deltagere fra
hele landet grunnet restriksjoner relatert l pandemien. Vi må e også avlyse den planlagte
turen l Young Gun campen i Bork hvor ﬂere av våre juniorer hadde planer om å delta. Det har
ikke vært gjort større investeringer i klubbmassen de e året, og det er derfor noe e erslep inn
mot 2021. Utstyret i Sømmevågen bærer preg av å være godt brukt.

Økonomi
I 2020/2021 ﬁkk klubben 25 000 kr i stø e av SR-Bank l innkjøp av nye våtdrakter og sko, samt
7000 kr av Lyse Spirer l innkjøp av IQ-foil-pakke for juniorer.
Vi hadde inntekter på ca kr 332.000,- og utgi er på ca kr 220.000,- noe som gir et resultat på kr
112.000,- før avskrivninger.

Ak viteter 2020

Rekru ering og medlemsmasse
Det har vært høy ak vitet i juniorgruppen på torsdagstreningene. Vi ﬁkk ikke arrangert
sommerseilskole grunnet manglende økonomiske ldelinger og avslag på søknad om stø e
gjennom gjensidiges

elsen. Flere av våre seilere deltok på Freesport sin høs erie camp på

Solastranden.
Rekru eringen l klubben har for øvrig generelt vært god. Vi ser at kursdeltagere o e melder
seg inn i klubben e er å ha delta på kurs, og at de ak vt beny er seg av låneutstyret i
Sømmevågen.
Klubben hadde 259 betalende medlemmer ved utgangen av året, 27 i alderen 0-13 år, 23 i
alderen 13-18 år og 209 voksne. Vi ﬁkk 82 nye medlemmer i løpet av året. Mens noen valgte å
melde seg ut.

Klubbhus
Styret har jobbet administra vt med klubbhussaken gjennom hele året, men det har vært
vanskelig å komme i posisjon i forhold l kommunen og å få kontakt med de rik ge
beslutningstagerne. Det ser nå ut l at det kan være en mulighet for å kunne oppgradere
kontainerparken i Sømmevågen ved å kjøpe inn en brakkeløsning. I denne kan det etableres
tørre soner, garderober og oppholdsrom. Tegninger er laget, men det må jobbes videre i forhold
l kommunen for å avklare hva som er mulig å få llatelse l å realisere. De e er en prioritert
oppgave i 2021.

Klubbutstyr
Utstyret bærer preg av å være mye brukt. Det er behov for oppgraderinger av nybegynnerutstyr
og freeride utstyr (spesielt rigger) i 2021/2022.

Kurs
Nybegynnerkurs
Loop kurs

Barn og juniorgruppe
Juniortrening hver torsdag.
Trenere: Mar n Hovda, Helle Oppedal og Soﬁa Fra ord.
Vintersamling foil i Hafrs ord:

- Norges Seilforbund har lagt sine vintersamlinger l Stavanger Seilforening i år. Koronaen
sa en stopper for samlingene som vanligvis ﬁnner sted i Spania. Da ble Norges Las
Palmas et naturlig valg for vintertrening.

Mandagstrening
De e er et populært lbud blant klubbens medlemmer og det har vært godt oppmøte på
treningene i 2020. På de ﬂeste treningene har det vært gode vindforhold, og deltakerne har få
god trening på vannet. Flere av dem har opplevd fremskri i løpet av sesongen. Treningen har
bli avlyst én gang grunnet for sterk vind, og ble avrundet noe dligere én gang grunnet for lite
vind.
På de treningene hvor det har vært stort oppmøte, har det vært for lite med en instruktør, da
Jørgen o e er i båten for å taue folk inn igjen l land. I slu en av sesongen i 2020 rullerte
styremedlemmene på å være en medhjelpere på mandagstreningene, noe som viste seg å
fungere godt. Det er godt å ha en instruktør på land og en på vannet i båten, da medlemmene
kan få ps og råd på land både om seilteknikk og rigging. I llegg kan instruktøren på land sørge
for at alle får lgang l utstyr i løpet av treningen. De e er noe SBF ønsker å fortse e med i
sesongen 2021.

Sportslige resultater
Helle Oppedal:
-

2 plass VM Youth Formula Foil (10 pl senior)
1 plass Nordisk senior Foil
15 plass Interna onal iQfoil games senior
Årets junior seiler i NSF
Årets seiler Windsurf Norge
1 plass NC Arendal

Tuva Oppedal:
-

23 plass VM Formula Foil senior
3 plass Nordisk senior Foil
Årets junior Windsurf Norge

Øyvind Birkeland:
-

Har delta på alle Norges cupene.

Dugnader og arrangementer i Sømmevågen
Sola windsurﬁngfes val på Sola stranden
IQfoil seminar
Speed seiling seminar
Det har bli holdt tre dugnader i 2020, hvorav to av dem var i Sømmevågen og en på Liapynten.
Det ble da ryddet i utstyret og vasket både i containerne i Sømmevågen og i naustet på
Liapynten.

Rega a
Slalom Fun Cup
Kongen av hafrs ord
-

Lokal, uformell rega a med åpen klasse. God deltakelse.

Onsdags rega a gjennom hele sesongen
Jæren wave
-

Noe varierende vind preget Jæren wave de e året. Men vi ﬁkk kåret en verdig mester. Erik
Tobiassen ble stående som vinner av JW’20. Mar n Hovda ﬁkk 2.plass, Robert Torkildsen 3.plass,
Vetle Langseth 4.plass og Sondre Krey på 5.plass.

Sola beach break challenge
-

Sola Beach Break Challenge ble gjennomført i år sponset med ﬂo e premier fra SrfSnoSk8 og
stappfull parkeringsplass ved strandhotellet. Med on-shore wind og masse skum lå forholdene l
re e for en god vask. Tre race ble seilt, og vi ﬁkk y erligere respekt for Bjørn Duncerbeck som
vant La Torch 1986. Fredrik Hansen klarte seg imidler d strålende og vant med 4 poeng e er 3
race. Beste hopp gikk l Jan Roar Førre.

Visjon for 2021
SBF ønsker å oppre holde høy ak vitet i klubben også i 2021. Vi ønsker å gjennomføre en rekke
arrangementer for bredden, men også å utvikle en treningsgruppe for unge frem dige
rega aseilere. Vi oppre holder mandagstreninger for bredden, onsdagsrega a og
torsdagstreninger for juniorgruppen. I llegg skal vi arrangere en rekke kurs for nybegynnere og
viderekommende. SBF skal arrangere en rekke lokale arrangementer inkludert fes valer og
lokale rega a. I llegg skal vi arrangere nasjonale samlinger, to norgescuper og et NM.
I 2021 ønsker styret å realisere klubbhusprosjektet i Sømmevågen og få på plass en noe mer
permanent løsning. Det er budsje ert med midler l fornyelse av byggmasse og klubbutstyr. Vi
ønsker også å jobbe ak vt for at bølgeseilerne skal få en sterkere lhørighet l klubben og i den
anledning er det også budsje ert med midler l oppgradering av brakken på Refsnes.
Vi ser frem l et ak vt år i SBF.

