Årsrapport for Norsk 9er Klubb 2019
Org nr. 993830720, stiftet: 1. januar 2004

Styret har fra sist årsmøte bestått av:
Navn
Niclas Fure
Erik Poppe
Gwenael Berthet
Harald Harlem
Hans Wang
Vetle Sverdrup
Sarah Aker

Forening
KNS
Bærum SF
KNS
KNS
KNS
Bærum SF
Tønsberg SF

Rolle / Ansvarsområde
Leder / rekruttering
Nestleder / web
Styremedlem / sportslig leder
Styremedlem / økonomi
Styremedlem / ranking
Styremedlem
Styremedlem / 49er

Styret i Norsk 9er Klubb har det siste året bestått av foreldre. Det er et ønske at seilerne har en
representant i styret. Styret oppfordrer derfor at seilerne foreslår en person som velges inn i styret i
2020 som seilerrepresentant.

Status medlemmer per. 31.12.2019
Medlemmer: 32 stk, hvorav 13 jenter og 19 gutter (28 stk i 2018)
Det er en økning med 4 medlemmer i 2019. Styret har i 2019 innført egenerklæring for deltakelse på
NC/NM, samt at vi har publisert informasjon om medlemskap på klubbens hjemmeside. Seilere som
har deltatt på NC/NM og ikke har betalt kontingent til Norsk 9er Klubb har blitt fulgt opp.

Styreaktivitet
Det er blitt avholdt 4 styremøter siden sist årsmøte. I tillegg har styret hatt kontakt mellom
styremøtene på telefon og epost. De viktigste sakene styret har jobbet med er planlegging av
regattaer/samlinger og dialog med NSF, seilforeningene i Norge og den internasjonal klasseklubben.
Vi har også i 2019 fått god kontakt med klasseklubben i Sverige.

Sosiale medier
I løpet av det siste året har Norsk 9er Klubb opprettet en egen facebook side og instragram konto. I
tillegg til 9er.no vil dette være våre kanaler for å nå ut med informasjon til seilerne. Vi oppfordrer alle
til å være flinke til å dele informasjon som kan være av interesse for seilerne.

29er aktivitet
Det har i 2019 blitt avholdt 4 Norges Cup stevner og 1 Norgesmesterskap. Totalt har det blitt seilt 43
løp i disse 5 regattaene. Dette er veldig bra!
Det har deltatt mellom 9 og 14 norske båter på hver regatta gjennom året og totalt 16 forskjellige lag
har deltatt på Norges Cup rankingen i 2019. Dette er en økning på 3 båter versus 2018.
Stor takk til KNS, GKSS, Moss og Tønsberg for flott gjennomføring av årets regattaer.
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Dette er en oversikt over de regattaer som er blitt avholdt i 2019.
•
•
•
•
•

NC1
NC2
NC3
NM
NC4

27-28. april
11-12. mai
25-26. mai
09-11. aug
07-08. sept

KNS
GKSS
Moss
KNS
Tønsberg

8 race 22 båter (13 Norske)
8 race 28 båter (11 Norske)
8 race 16 båter (14 Norske)
9 race 14 båter (14 Norske)
10 race 10 båter (9 Norske)

Vinner av samtlige NC’er og NM i 2019 var
Mathias Berthet og Alexander Penty. En
imponerende prestasjon. Vi gratulerer!
Det har vært høyt aktivitetsnivå også på
regattaer i utlandet. Vi har hatt Norske båter
med på følgende regattaer: EC Cavalaire (6),
EC Workum (1), EC Kiel (5), VM Gdynia (5),
EM Arco (4), Kullavik Skiff (2), GKSS Skiff (6),
EC Garda (4). Vi har fått mange gode
plasseringer. Mathias Berthet og Alexander
Penty vant i Workum, Kiel og Garda og med
det Europa cup sammenlagt.
Norge ble 9 beste nasjon i VM (av 27 nasjoner) og 6 beste nasjon i EM (av 23 nasjoner).
Mathias Berthet/Alexander Franks-Penty og Amalie Wang/Fredrikke Foss kvalifiserte seg til ISAF
Youth Worlds 2019 som gikk i Gdynia, Polen. Her ble det gullmedaljer til Norge i gutteklassen for
andre året på rad. Imponerende! I jenteklassen ble det en flott 12. plass til Wang/Foss som deltok for
første gang.
De norske 29erne seilerne holder et meget høyt internasjonalt nivå. Dette gjør at vi får besøk av
utenlandske båter på våre arrangementer og treningssamlinger. Dette er verdifullt for alle seilerne og
klasseklubben vil jobbe for at dette fortsetter i årene som kommer.

49er aktivitet
Skiff er en av de olympiske satsningsklassene i
Norges Seilforbund. Marie Rønningen og
Helene Næss håper å representere Norge i OL
i Tokyo Japan 2021.
Mads og Thomas Mathisen trener hard for å
være med om å kjempe om en OL plass i
Tokyo. De har nå fått Jostein Aker og Jacob
Undrum, samt Alexander Klippenberg og
Jeppe Nilsen som konkurrenter og
treningskamerater i 49er klassen. På
kvinnesiden har Pia Dahl Andersen og Nora
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Edland etablert seg i 49er FX. Det er flott at vi nå har 5 FX/49er team som alle vil satse på seilingen
fremover.

Økonomi
Økonomien i Norsk 9er klubb er god. I 2019 har inntekter vært på kr. 47.040,- og kostander på kr.
30.944,-. Dette har medført et positivt resultat for året på kr. 16.095,-. Inntektene til klasseklubben
kommer fra medlemskontingent og NC avgift fra seilforeningene. I tillegg selger klasseklubben
mesterskapsklær med kostnadsdekning.
Norsk 9er klubb har i 2019 støttet hver av de fire seilere som deltok i ISAF Youth Worlds med kr.
1.000,-.
Klasseklubben har økt sin egenkapital fra kr. 91.756,- til kr. 107.851,- i 2019.

Vedlegg:
1) Regnskap og balanse 2019
2) Budsjett 2020
3) Terminliste 2020

Styret,
1. mai 2020
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