Årsrapport for Norsk 9er klubb 2015
Styret har bestått av:
Pål Stiansen, leder
Erik Mathisen, nestleder
Regis Rougier, sportslig leder
Carene Petersen, økonomiansvarlig
Marie Klippenberg, sekretær
Mads Mathisen, seilerrepresentant

Status medlemmer per 31.10.2015
36 medlemmer
5 støttemedlemmer
Dette er en økning på 2 stk fra 2014.
Styreaktivitet
Det er blitt avholdt 2 styremøter. I tillegg har styret har hatt utstrakt uformell
kontakt mellom styremøtene.
Sportslig aktivitet
4 Norgescuper ble gjennomført i 2015. Alle regattaene har vært godt
gjennomført av alle arrangørklubbene med gode baner og 6-9 seilaser i hver
NC. Alle seilaser blitt gjennomført sportslig forsvarlig.
Det har vært variabel deltagelse under NC med 2-18 båter påmeldt til de
respektive NCer.
GKSS regattaen i Gøteborg i mai har blitt en fast tradisjon og er en god
regatta nær Oslofjorden som tidligere har samlet mange seilere og budt på et
høyt nivå konkurransemessig. I år snudde denne trenden, og det var bare 2
norske båter som tok turen. Og med bare fire svenske båter i feltet ble
regattaen dessverre ikke det samme høydepunktet som det har vært tidligere.
Tomas og Mads Mathisen vant Norgescupen sammenlagt, sikret seg også
Ranhoff Pokalen for 2015.
Tomas og Mads Mathisen og Emilie Dahl Andersen/Maren Edland kvalifiserte
seg til ISAF Jr. VM i Malaysia i henholdsvis gutte og jenteklassen.
I ISAFJr. VM var det 31 båter i gutteklassen, fra like mange nasjoner.
Mads og Tomas ledet lenge, men måtte til slutt se seg slått av Slovenia og
New Zealand. Likevel en fantastisk prestasjon.
I jenteklassen ble Emilie og Maren nr 19 i et felt på 25 båter. Respektabel
innsats av et lag som er i sin første sesong i klassen.
I VM i Wales ble det 17 plass på Tomas og Mads som var eneste norske båt.
Det var de også i EM i Medemblik. Der ble de nr 23.

Året har vært preget av lav deltagelse på utenlandske regattaer. Det er bare
Thomas og Mads som har representert utenlands.
Resultater Mads og Tomas i Europacup er:
Deltatt på 7.
Beste plassering er 6 plass.
Det ble 7 plass EC sammenlagt.
De har vunnet flere enkeltseilaser i EC, EM og VM.
NM
NM ble arrangert i Risør 20-21 juni. 20 båter stilte til start. Det ble gjennomført
10 seilaser under fine forhold utenfor Risør.
Mads og Tomas Mathisen tok en suveren seier, foran Astrid og Anders Hylen
Klippenberg, mens Alexander Hylen Klippenberg og Jeppe Nilsen tok
bronsen.
Rekruttering
Det har vært god tilgang på nye lag rekruttert både fra Optimist og fra Feva.
Men ettersom en del lag også faller fra så er den aktive flåten opprettholdt i
størrelsesorden 13-17 aktive båter
Det seiles i dag 29ere i følgende klubber: Risør, Stavanger, Tønsberg, Asker,
Bærum, KNS, Moss og Oslo.
Rekruttering av nye klubber og seilere vil være en hovedprioritet også i årene
fremover.
Invitasjon til Prøveseiling av 29er under Pinseleiren har vært et av tiltakene
som ble videreført for å øke interessen for 29er klassen i 2015. Interessen for
prøveseiling overgikk all forventning og et stort antall fikk prøvd seg sammen
med erfarne 29er og Fx/49er seilere ved roret.
Rekruttering til klassen er styrets hovedprioritet nr 1. Styrets mål er at man
innen 2016 skal ha 40 båter aktive båter i Norge. Skal man oppnå dette er
man avhengig av en betydelig tilføring av menneskelige og finansielle
ressurser.
Tilgang på trener ressurser
I starten av sesongen var det planen at klassen skulle følges opp på nasjonalt
nivå av NSFs heltidsansatte Skifftrener. Han bidro også på NC1 og Pinseleir
før hans arbeidsforhold i NSF brått ble avsluttet i juni. Etter det har 9er
klubben hentet inn trenere på ad hoc basis til NM og NCer.
Det oppleves som et problem for flere klubber at det er få trenere i landet med
Skiff komptanse. Styret ser det som en viktig oppgave å bidra til at flere
tidligere skiffseilere tar trenerutdanning og bidrar til å utvikle klassen.

Tilgang på trener ressurser er et av de viktigste områdene for klassen videre
og må følges opp videre. Mangel på trener ressurser er en alvorlig hindring i å
bringe frem gode treningsmiljøer og skiff lag i verdensklasse. De utenlandske
trenerne som har blitt engasjert har vært gode bidrag til å fylle
trenermangelen, noe som ga mange positive tilbakemeldinger.

49er FX
Skiff er en av de olympiske satsningsklassene i Norges Seilforbund. I 2014
ble det etablert ett 49er lag to 2 49erFX lag. I løpet av 2014 kastet 49er laget
inn håndkleet, mens de to 49erFX lagene er tatt opp på NSF sitt landslag.
Begge lagene har til tider vist gode resultater gjennom 2015, og Norge er nå
nasjonskvalifisert til en plass i OL i Rio.
De to lagene er såpass jevne at det fortsatt er åpent hvilket lag som blir
innstillt til OL av NSF, og det er også uvisst om men kommer gjennom nåløyet
hos Olympiatoppen.

Økonomi
Økonomien i klassen er tilfredsstillende.

Regnskap 2015 og Budsjett 2016 er vedlagt.

Vedlegg:

Regnskap 2015
Budsjett for 2016
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