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Det har vært avholdt 1 styremøte i 2014. I tillegg har det vært avholdt årsmøte i mars, kurs i
kappseilingsreglene i april, tirsdagsregattaavslutning med pizza i UBF klubbhus i september,
og høstmøte med premieutdeling i november.
Seilforeningen hadde i 2014 66 betalende medlemmer. Det er plass til flere!
Aktiviteter
Hovedaktiviteten er fortsatt Ullern-cupen. I samarbeid med Frognerkilens seilforening har vi
gjennomført cupen bestående av 14 tirsdagsseilaser fra 6. mai til 16. september. Regattabanen
på Lysakerfjorden fungerer fortsatt bra – mange spennende merkerundinger og annet som gjør
at vi får benyttet våre kunnskaper i kappseilingsreglene. Mye ”nærkontakt” mellom båtene
slik at også båthåndtering utgjør en viktig del av det hele. Starter og måltaker Jan Hesselroth
fra Frognerkilen Seilforening hadde dessverre litt andre aktiviteter denne sesongen så vi var
tvunget til å innkalle reserve-startere og –måltakere for noen av regattaene. Takket være god
hjelp fra medlemmer i USF og FS fikk vi dekket alle regattaene. For kommende sesong ser
det ut til at Jan Hesselroth vil holde seg mer på Lysakerfjorden.
Til sammen 41 forskjellige båter har startet –13 fra Frognerkilen (14 i 2012) og 28 fra Ullern
(26 i 2013). Vi bør få flere med fra Frognerkilen!
Nytt av året er at en del av båtene har benyttet RaceQs-appen som viser hvordan båtene seiler
på regattabanen i forhold til konkurrentene. Dess flere som bruker RaceQs jo riktigere blir
oversikten. Vi vil be alle deltakerne om å benytte denne gratis appen kommende sesong!
Ullern-Cupen 2014 ble vunnet av Andreas Abilgaard fra Ullern Seilforening. Vi gratulerer!
UllernCupen Short Handed og Familieregatter ble avholdt 31.mai og 30.august. Vi seilte
en enkel bane på faste merker med bestemmelser om avkortning dersom regattaene drar ut.
Det fungerte meget bra, selv om vinden har en tendens til å spille oss et puss ved ikke å være
så stabil som man ønsker den skal være. Deltakelsen var dessverre ikke så stor som tidligere
år pga kollisjon med andre regattaer. Regattaene står på terminlisten, så det burde være mulig
å få flere deltakere.
I U C Short Handed i slutten av mai deltok 5 båter. Dessverre var vindforholdene såpass
dårlige at ingen fullførte – og pga upresise seilingsbestemmelser fikk vi heller ingen resultater
ved avkortningen. (Her skal seilingsbestemmelsene justeres.)

I høstregattaen U C Short Handed deltok kun 3 båter. Det var fin frisk vind, så alle klarte å
fullføre innen maksimaltiden. På korrigert til skilte det kun 48 sekunder på de tre deltakerne.
Stein Thorstensen fra Frognerkilen Seilforening vant regattaen.

Økonomien
Regnskapet for 2014 er avsluttet og viser et overskudd i 2014 på ca kr 5.200 mot underskudd
de 2 foregående årene. Kontingentforhøyelsen til kr 300 har gjort sitt. Videre har foreningen
innført litt egenbetaling ved noen av arrangementene noe som også har hjulpet.
Kassabeholdningen ved årsskiftet er kr 8.441,12.
Revisor Bjørn Getz vil kommentere økonomien på årsmøtet.
Valg
Foreningen har i dag et styre på 5 medlemmer: formann Joachim Lyng-Olsen, kasserer Claus
Danckert Krohn, sekretær Aril Spetalen, webansvarlig Stig Ulfsby og styremedlem Jon
Vendelboe. Med den arbeidsmengden foreningen krever anser styret at antall medlemmer i
styret kan reduseres til 4, ved at Jon Vendelboe går ut av styret og erstatter Claus Danckert
Krohn i regattakomiteen. Regattakomiteen består etter dette av Reidar Hauge, Tom
Parnemann og Jon Vendelboe.
Aktiviteter 2015
UllernCupen fortsetter som tidligere på tirsdager på Lysakerfjorden og samarbeidet med
Frognerkilens Seilforening fortsetter. 14 seilaser til sammen, men kun 8 av seilasene vil være
tellende i Cupen. Banevalget fra tidligere beholdes. Første regatta er 5. mai. Påmelding via
hjemmesiden. Som i de siste årene vil resultatlisten og premieringen ved sesongslutt deles i 2:
mindre båter med Nor-Rating-tall med spinnaker på (besluttes senere) eller mindre, og i
større båter med Nor-Rating-tall med spinnaker på (besluttes senere) eller mer.
Seilingsbestemmelsene for 2014 legges ut på hjemmesiden i løpet av april.
UllernCupen Short-handed og familieregattaer blir avholdt på Lysakerfjorden med
”tilliggende havområder” lørdag 6. juni og lørdag 22. august. Banen vil bli som i fjor og
seilingsbestemmelsene legges ut i løpet av mai.
Kurs om NOR Rating og Kappseilingsregelkurs vil avholdes i mars og april. Invitasjoner
vil bli sendt medlemmene så snart datoer etc er fastlagte.
Diverse
I forbindelse med at Claus Danckert Krohn overtar som kasserer krever hvitvaskingsregler at
foreningen må oppdatere sine vedtekter og disse må følge et ”strengt regime” fra Norges
Seilforbund for at foreningen skal være medlem av forbundet. Stig Ulfsby vil sørge for å
justere USF’s lover i hht kravene. Videre kreves det at foreningen må være registrert i
Brønnøysundregistrene – formannen tar grep her.
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