ASKER

SEILFORENING

646 340 kroner var gjelden i Asker Seilforening ved nyttår. De fleste av oss har
mer gjeld enn det, og det er ikke mange
som tjener mer enn 2,8 millioner i året –
særlig ikke etter skatt. Ingen gjeld å bekymre seg over altså hvis vi var en husholdning, og det er det isolert sett heller
ikke for oss som seilforening. Vi hadde på
den samme tiden 853 000 kroner på bok,
slik at gjelden kunne vi kvittet oss med.
Det er ikke forskjell på en husholding
og en seilforening når det gjelder langsiktig økonomi. Det er å
sikre at vi over tid ikke bruker mer penger enn vi får inn.
Hvor kommer så inntekten på 2,8 millioner fra? Medlemmene
betaler inn under en fjerdedel i form av kontingent (kr 622 000),
og av dette går mer enn halve beløpet ut igjen i form av abonnement på SEILmagasinet, avgifter til krets og Norges Seilforbund. Ikke lett å bli rik av medlemmer altså, når vi trekker fra
det som koster å drive laget. Det meste av våre inntekter kommer
og skal komme fra treningsavgifter og startkontingenter under
regatta. Det er sammen med direkte støtte som går til barneog ungdomsarbeidet, nær 60 prosent av inntekten. Der går også
pengene ut igjen og slik må det være for vi er en idrettsforening.
De medlemmene i Asker Seilforening som føler at de betaler
mer enn de får igjen, er rett og slett ikke deltagende i idrettsdelen
og har neppe heller innsikt i hvordan vår økonomi er bygd opp.
Foreningen har ikke et overskudd av de passive medlemmene, og
det er lov å være passiv, men moralsk støttende – om ikke annet. Faktisk har foreningen ikke overskudd på noen medlemmer.
Årsaken til at vi har balanse i økonomien er at veldig mange i vår
forening i sum legger ned flere årsverk i ubetalt frivillig arbeide.
Det er summen av dette ubetalte arbeidet som med god sikkerhetsmargin kan settes til fem årsverk som gjør at hjulene går
rundt. Verdien av dette er nok mer enn alle andre inntekter vi har
Uten frivilligheten dør Asker Seilforening. Ingenting tyder på
at vi gjør det av økonomiske årsaker. Vi forvalter på samme måte
som tidligere den arven vi har fått på en fremtidsrettet måte.
Det som er en større trussel på sikt for oss, er rekrutteringen. Uten å lykkes med å øke antallet unge som kommer inn i
seilsporten, er faren for gradvis forvitring til stede. Fullt så ille
som med snittalderen på sardinspisere i Norge er det ennå ikke.
Medlemmenes gjennomsnittsalder går ikke opp med ett år per år,
men vår gjennomsnittsalder økte i 2012. Dette er foreløpig den
største faren. Det må bli styrets og alle medlemmers største mål i
år: Den tendensen må snus. Hjelp en ungdom til å kjenne gleden
ved å delta i seilsport i 2013!
Egil Magne Haugstad, leder Asker Seilforening

DETTE SKJER FOR ASKER-SEILERE
09.04
20.04
20.04-21.04
23.04
27.04-28.04
27.04-28.04
11.05-12.05
15.05
24.05-25.05

Infomøte for Optimist nybegynnere
Tangen
Utsetting av båter
Blakstadtangen
NC 1. Zoom8,Europa og Laser 4,7 Åsgårdstrand
Første tirsdagsregatta
Blakstadtangen
NC2a. Optimist, Zoom8, RS Feva,Brett.
Tangen
NC 2b. Europa, Laser og 29’er.
Brevik
NC 3. Optimist.
Soon Seilforening
Første onsdagsregatta
Blakstadtangen
Oslofjorden Rundt. Storbåt
Blakstadtangen

TERJE GUSTAVSEN

646 340 kroner i gjeld
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NYTT ÆRESMEDLEM

"7 5&3+& (645"74&/ t – Det
de som kjenner ham vet, er at
drivkraften bak diskusjonene
og kraftuttrykkene alltid er ren
og skjær idealisme og entusiasme for seilingen. Det sa Siri
Gjerdrum, da hun leste Rådets
begrunnelse:
– I mange tiår har vi alltid
kunnet stole på at han hvert
eneste år har tatt ansvar for
å gjennomføre en eller flere

Asker Seilforening har 1119
medlemmer, men bare 27 av
dem møtte på årsmøtet. Egil
Magne Haugstad ble gjenvalgt som leder og Svein Are
Løtveit som 2. nestleder.
"7 5&3+& (645"74&/ t Økonomien er tilfredsstillende, men
stram med et underskudd på
6900 kroner. Årsmøtet vedtok
enstemmig å øke kontingenten
mer enn det styret hadde foreslått. For senior hovedmedlem
ble den økt med kr 100 til 900.
Pensjonistene fikk en økning
på kr 200. til 750, og det ble
vedtatt at fra 2014 skal pensjonistene betale samme kontingent som senior hovedmedlem. Kontingenten for junior
hovedmedlem og husstands-

VI SAMARBEIDER
MED ASKER

84

SEILmagasinet 2013/3

store regattaer som arrangør
eller dommer.
Terje Brandt-Rasmussen
har vært medlem av Asker
Seilforening i 30 år. Han
var tidligere en av landets
beste Knarr-seilere med flere
NM-gull, men det er først og
fremst som dommer og regattaarrangør han har markert
seg. Senest som regattasjef
for norgescupen i Asker i 2012
med 250 båter.
Han stiller alltid med egen
båt og har alltid evnet å trylle
frem nødvendig antall dommere, noe som ikke er enkelt.
Som en av landets få internasjonale dommere har
han årlig flere oppdrag som
dommer i store internasjonale
arrangementer. Han har også

holdt en rekke kurs som har
utdannet et ukjent stort antall
arrangører og dommere.
Andungen har en spesiell
plass i hans hjerte, og ved
uttallige anledninger har han
stilt opp som regattaarrangør
for klassens mesterskap. Nå
sist har han i tillegg personlig sørget for at en Andunge
ble «reddet» på Nesodden og
ført hjem over fjorden. Følgelig ligger enda en båt klar for
foreningens medlemmer ved
brygga på Børsholmen.sørget
for at en Andunge ble «reddet» på Nesodden og ført hjem
over fjorden. Følgelig ligger
enda en båt klar for foreningens medlemmer ved brygga
på Børsholmen.

Årsmøtet økte medlemskontingenten
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NYTT FRA ASKER SEILFOR-

Terje Brandt-Rasmussen

Få har gjort en like stor frivillig og viktig innsats over
så mange år for Asker Seilforening. Han er ikke redd
for å gjøre seg bemerket.
Han har sine meningers mot,
og mange har hatt utallige
diskusjoner med ham der
det kan gå en kule varmt.

medlemmer ble uforandret på
henholdsvis 550 og 200 kroner.
Styret hadde foreslått en
økning på 50 kroner for alle
grupper bortsett fra husstandsmedlemmer. Fra salen
ble det luftet flere forslag om
en ytterligere økning. Til slutt
var det full enighet om forslaget som ble vedtatt.
Under gjennomgangen av
årsberetningen uttrykte lederen bekymring for rekrutteringen. Selv om medlemstallet
er noenlunde stabilt med en
nedgang på 17 i 2012, er pensjonistene den eneste gruppen
som øker. Det vil derfor bli satset spesielt på rekrutteringsarbeidet i tiden fremover. Blant
det som ble luftet var nye og
annerledes lavterskel-tilbud,

mindre alvor, mer trivsel og et
utvidet samarbeid mellom jolleseilerne og storbåtgruppen
Alle styremedlemmene som
var på valg, tok gjenvalg bortsett fra Ola Johansson som ble
takket av etter fem års innsats.
Til gjengjeld ble han valgt inn
i Rådet sammen med Dag
Furu. Et styremedlem, Morten
Kjellås (storbåt) hadde valgt å
tre ut av styret midtveis i perioden. Nye styremedlemmer
for en toårsperiode er Morten
Sollerud (storbåt) og Kathinka Svane (marked/sponsorer).
Årsmøtet ble innledet med
ett minutts stillhet til minne
om foreningens tidligere formann og æresmedlem, Richard Klem, som døde 26. februar.

Nye optimister i farvannet
Også i år skal det myldre
av ivrige nybegynnere på
Blakstadtangen. Sikkerhet,
moro og ferdigheter, det er
målsetningen – i den rekkefølgen.
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%FUCMJSJOGPSNBTKPOTNUFGPS
TFJMFSF PH GPSFMESF QÇ LMVCCIVTFU  BQSJM LM  "MMF FS
WFMLPNOF  QÇNFMEU FMMFS JLLF
%FSFUUFS GPSUTFUUFS EFU NFE
UFPSJ PH JOOMFEFOEF NBOWSF
QÇMBOEGPSEFMUQÇUJSTEBHFSPH
UPSTEBHFS 0OTEBH  NBJ CMJS
EFULVMMTFJMJOHJTWNNFIBMMFO
QÇ-BOEZB)FMHFOFOPH

NBJ TMJQQFT OZCFHZOOFSOF MT
QÇWBOOFU
4FTPOHFO WBSFS VU TFQUFNCFS /ZCFHZOOFSF USFOFS OPSNBMU FO EBH QFS VLF  UJSTEBH
FMMFS UPSTEBH LM m
%FU FS JNJEMFSUJE IFMU J PSEFO
Ç USFOF CFHHF EBHFOF  NFO
EFUUF GPSVUTFUUFS BU TFJMFSFO
IBSFHFOCÇU
*OHFO GPSLVOOTLBQFS FS
OEWFOEJH  EFU FS JOHFO LSBW
UJMFHFOCÇU NFOTFJMFSFONÇ
IBWFTUPHUSSESBLU
1ÇNFMEJOH PH NFS JOGPSNBTKPO QÇ XXXBTLFSTFJMGPSFOJOHOP

ÅRETS ASKERSEILER: Ole Gunnar Tveiten har bidratt stort til å oppgradere medlemmenes kunnskaper.

NPSBMPHJTUPSHSBECJESBSUJM
Ç GSFNNF FU TPTJBMU PH HPEU
JESFUUTMJH NJMK J GPSFOJOHFO
"LUJWEFMUBHFMTFQÇUSFOJOHPH
SFHBUUBFS WJM PHTÇ CMJ UJMMBHU
WFLU 1SJTFO FS JLLF BWIFOHJH
BW SFTVMUBUFOF QÇ SFHBUUBCBOFO
)FEFSTQSJTFO CMF PQQSFUUFU
BW 'SL 'PSNBOO  Siri Gjerdrum  J  %F UJEMJHF WJOOFSOF IBS BMMF WSU KVOJPSFS
*  FS EFU EFSNFE GSTUF
HBOHQSJTFOHÇSUJMFOWPLTFO
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Sjøsprøyt – sommeruker for barn

Det er igjen klart for Sjøsprøyt, Asker Seilforenings
populære aktivitetsuker
på Børsholmen for unger
i sommerferien. I år blir
det lenger åpningstid, mer
seiling og flere deltagere
per uke.
ªQOJOHTUJEFO FS GPSMFOHFU UJM
LM  * UJMMFHH FS EFU NVMJH

SJØSPRØYT: Andunge-seiling
står på programmet.
Ç MFWFSF CBSO GSB LM  %FU
CMJS TFSWFSU GSVLU QÇ FUUFSNJEEBHFOTPNFUUJMMFHHUJMMVOTKQBVTFO
4KTQSZU IBS WSU BSSBOHFSU J NBOHF ÇS PH FS NFHFU
QPQVMSUCMBOU CBSOB *ÇS BS-

SBOHFSFTEFUJVLF PH
PHEFUFSVUWJEFUNFEQMBTTUJM
CBSOQFSVLFNPUUJEMJHFSF
 %FU WJM GSFNEFMFT WSF
HSVQQFS QÇ àSF UJM GFN CBSO
NFEÊOJOTUSVLUS
 7J WJM J ÇS EFMF JOO HSVQQFS FUUFS FSGBSJOH 'PS EF NFS
FSGBSOF TKTQSZUEFMUBHFSOF
WJMEFUCMJNFSTFJMJOH TJFSEFO
OZFjSFLUPSFOvMartin Baklid
m6LFOFCFTUÇSBWNZFNPSP 
MFLPHMSJOH7JTLBMTFJMF0QUJNJTUKPMMF  34 'FWB  CSFUU PH
"OEVOHF 5JE CMJS EFU PHTÇ UJM
QBEMJOH  SPJOH PH CBEJOH 7J
TLBM BMMF MSF PN IWPSEBO WJ
PQQGSFS PTT QÇ PH WFE GKPSEFO+FHIÇQFSWJLBOWJTFIWPS
NBOHF LVMF JOOHBOHFS EFU FS
UJMTFJMFSNJMKFUQÇ5BOHFO PH
BU WJ LBO TNJUUF MJUU TFJMHMFEF
PWFSQÇCBSOB TJFS.BSUJO
1ÇNFMEJOHPHNFSQSBLUJTL
JOGPSNBTKPOàOOFSEVQÇXXX
BTLFSTFJMGPSFOJOHOP

NYBEGYNNERE: Det er tradisjon for at det myldrer av nybegynnere på
Blakstadtangen. Slik blir det i år også.

Lær å seile med luringen

Har du lyst til å lære å
seile storbåt? Da har du
muligheten til å bli med
veteranen Tommy Bergman i
hans Finngulf 39, LURINGEN.
Det passer for nybegynnere
og ferske seilere som vil
lære mer.

* ÇS FS EFU QMBOMBHU UP LVST J
NBJ FUUQÇUJSTEBHFSPHFUUQÇ
UPSTEBHFS ,VSTFU FS CFSFHOFU
GPSWPLTOFTPNWJMMSFÇTFJMF
QSBLUJTL %FU CMJS MJUU UFPSJ QÇ
CSZHHB  NFO EFU BMMFS NFTUF TOMMY BERGMAN
GPSFHÇS PN CPSE J GBSU NFE LMBTTFTFJSF J 'SEFSTFJMBTFOF
WJOEJTFJMFOF(ZCMJSEFUHB- BUIBOIBSNJTUFUUFMMJOHFO
SBOUFSU*OHFOLSBWUJMGPSLVOO1ÇNFMEJOHPHNFSJOGPSNBTLBQFS CBSFMJUUNPU
TKPO àOOFS EV QÇ XXXBTLFS
,BOTLKFIBSEVGBSUFUSVOEU TFJMGPSFOJOHOP ,VSTFU LPTUFS
J NPUPSCÇU PH TFUU QÇ EFN LSGPSNFEMFNNFSPHLS
TPN LPTFS TFH GPS TFJM J TPM- GPSJLLFNFEMFNNFS
TLJOOFU )BSEVMZTUUJMÇQSWF
EFUTFMW &MMFSEVFSGFSTLTFJMNYE MEDLEMMER
CÇUFJFS FMMFS LBOTLKF HÇS NFE
QMBOFS PN Ç TLBGGF EFH FO
Vi ønsker nye medlem(SJQ TKBOTFO UJM Ç CMJ NFE QÇ
mer velkommen til Asker
FU TFJMLVST GPS WPLTOF TPN WJM
Seilforening
MSFÇTFJMFTommy Bergman
r ,FOOFUI4LBBS
WJTFSEFHIWPSEBOFOCÇUTLBM
r ,BUIJOLB4WBOF
TFJMFT m UFPSFUJTL PH QSBLUJTL
r "SOF8BMBBT
)BOFSBWEFMFHFOEBSJTLFTFJr ,SJTUJBO8BMTFUI,SHFMFSWFUFSBOFOF NFE TÇ NBOHF
OFT
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"7 5&3+& (645"74&/ t 4SMFOEJOHFOIBSGSTUPHGSFNTUVUNFSLFUTFHJSPMMFOTPNSFLUPS
FMMFSTLPMFNFTUFSGPSj4LJQQFSTLPMFOv  "TLFS 4FJMGPSFOJOHT
LVSTUJMCVE )BO IBS HKFOOPN
áFSF ÇS EVLLFU PQQ NFE FO
PNGBUUFOEF LVSTLBUBMPH NFE

UJMCVEPNBMUGSB#ÇUGSFSLVST
UJM,ZTUTLJQQFSLVST
ªSFUT"TLFSTFJMFSFSJ
MJLIFUNFEEFUJEMJHFSFWJOOFSOFBWUJUUFMFOFOTPTJBMPHUSJWFMJHLBS0NTPNNFSFONUFS
EV IBN HKFSOF J GPSCJOEFMTF
NFE POTEBHTTFJMBTFOF IWPS
IBOEFMUBSJTJOFHFO+FBOOFBV
*LLFPGUFIFMUJUFU NFOEFUFS
JLLF EFU TPN TLBM UJM GPS Ç GÇ
IFEFSTQSJTFO
%FO TLBM UJMEFMFT FO TPN
VUWFS HPE TQPSUTÇOETQPSUT-

5&3+&(645"74&/

Ole Gunnar Tveiten – årets Askerseiler
– Nå kan jeg vel nesten kalle
meg en askerbøring, skarret
Ole Gunnar Tveiten da han
ble tildelt hedersprisen
Årets Askerseiler 2012.
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