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Årsrapport 2021 for Norsk 9er Klubb 
Org nr. 993830720, stiftet: 1. januar 2004 

 
 
Styret har fra sist årsmøte bestått av: 
 
Navn   Forening Rolle / Ansvarsområde 
Niclas Fure  KNS  Leder / rekruttering 
Harald Harlem  KNS  Nestleder / økonomi 
Gwenael Berthet KNS  Styremedlem / sportslig leder 
Vetle Sverdrup  Bærum SF Styremedlem 
Hans Wang  KNS  Styremedlem / resultater 
Hilde Forslund  Nesodden SF Styremedlem / informasjon 
Simen Syrrist  Moss SF Styremedlem 
Morten Røisland Risør SF  Seilerrepresentant / 49er 
 

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 og 
gjennomføring av regattaer og samlinger. I tillegg har også styret hatt dialog med NSF, den 
internasjonal klasseklubben og klasseklubbene i våre naboland Sverige og Danmark. 
 

Status medlemmer per. 31.12.2021 
Antall medlemmer i 2021 var 31 stk (37 stk i 2020, 32 stk i 2019, 28 stk i 2018). 
 
Dette er en nedgang på 6 medlemmer mot fjoråret. Det siste året er det flere lag som har lagt opp 
eller gått over til 49er 49erFX. Vi oppfordrer alle som seiler skiff i Norge til å støtte Norsk 9er Klubb 
med et medlemskap. Medlemskontingenten benyttes hovedsaklig til å orgnisere treningssamlinger 
og regattaer. 
 

                      
 

Kommunikasjon 
I 2019 opprettet Norsk 9er Klubb en egen facebook side og instragram konto. Her blir all informasjon 
som er viktig for seilerne publisert. Ved utgangen av desember 2021 hadde vi 368 følgere på 
facebook siden og 640 følgere i facebook gruppen. Vi oppfordrer alle til å være flinke til å dele 
informasjon som kan være av interesse for seilerne på facebook gruppen. 
 
I tillegg til 9er.no vil dette være våre kanaler for å nå ut med informasjon til seilerne. Vi har som 
målsetting å fornye vår nettside 9er.no og håper at den vil falle i smak når den relanseres våren 2022. 

Medlemsoversikt Antall %

KNS 15 48 %

Bærum SF 8 26 %

Moss SF 3 10 %

Nesodden SF 3 10 %

Bundefjorden SF 1 3 %

Risør SF 1 3 %

Sum 31 100 %

Medlemsoversikt Antall %

Gutter 16 52 %

Jenter 15 48 %

Sum 31 100 %
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29er aktivitet i 2021 
Året 2021 startet som 2020, med korona begrensninger på aktiviteten vår. Dette gjorde at alle 
samlinger og regattaer som var planlagt på våren ble avlyst. Det positive var at vi fikk lov til å trene 
lokalt i egen klubb, så vi ble ikke stående på land slik som vi gjorde i 2020. Den første regattaen som 
ble arrangert i 2021 var ØstlandsCup i KNS den 29-30. mai med 9 deltakere. Deretter gikk det slag i 
slag med NM i slutten av Juni og en høstsesomg som ble mer eller mindre normal. Hvertfall her 
hjemme i Norge. Det har i 2021 vært utfordringer med å reise ut av Norge pga korona, men noe 
reisevirksomhet har det blitt. 

Det har i løpet av året blitt avholdt et Norgesmesterskap og et NorgesCup stevne. Øvrige NorgesCup 
stevner ble dessverre avlyst pga korona. 

Vinner av NM 2021: NOR 2974 Diane Ninauve Jutulstad & Cornelia Fure 

Vi besluttet i 2020 å gå over til en rullerende NC ranking hvor de 4 siste regattaene vil til enhver tid 
inngå i rankingen. Rankingen vil da etter hver regatta bli oppdatert og viser hvilket lag som er best 
over de siste 4 regattaene. Det har i 2021 deltatt mellom 9 og 13 norske båter på hver regatta 
gjennom året og totalt 16 forskjellige lag har deltatt på Norges Cup rankingen i 2021. Dette er en 
nedgang på 5 båter versus 2020. 

Her følger en oversikt over de regattaer som inngår i NC rankingen per desember 2021. Stor takk til 
Bærum SF, KNS og Tønsberg SF for flotte arrangementer ! 

• NC  05-06. sep 2020 Bærum SF   9 race  13 båter (13 Norske) 

• ØC 29-30. juni 2021 KNS    8 race    9 båter (9 Norske) 

• NM 25-27. juni 2021 Tønsberg SF 15 race  12 båter (12 Norske) 

• NC 04-05. sep 2021 Bærum SF   4 race    9 båter (9 Norske) 
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Vinner av både Norges Cup pokalen og NM pokalen 2021 ble NOR 2974 Diane Ninauve Jutulstad fra 
Bundefjorden SF og Cornelia Fure fra KNS. En imponerende prestasjon. Vi gratulerer! 
 
 

Internasjonal deltagelse 2021 
Flere av de Norske lagene har også deltatt på regattaer i utlandet tross mange reiserestriksjoner. Det 

å reise på tur sammen er veldig sosialt og man får verdifull trening mot andre nasjoner. Vi har hatt 

Norske lag som har deltatt på følgende regattaer i utlandet: Nordisk Århus (8), VM Valencia (1), JSM 

(2), EC Kiel (5), GP KSSS (5) og EM Garda (5). Det har vært mange gode enkeltprestasjoner og flere lag 

har også fått gode plasseringer. Det som bør nevnes er at NOR 2641 Marie Stenhagen & Anine 

Skjæret Halstensen fikk en 3. plass sammenlagt på årets EuroCup. Vi gratulerer! 

 

3. plass EuroCup 2021: NOR 2641 Marie Stenhagen & Anine Skjæret Halstensen 

 
Diane Ninauve Jutulstad & Cornelia Fure og Mathias Berthet & Rudolf Ugelstad kvalifiserte seg til 
Youth Sailing World Championships 2021 som gikk i Mussanah, Oman. Et utrolig flott sted og utrolig 
god arrangør. Jentelaget fikk en flott 6. plass og guttene fikk en 22. plass.Vi gratulerer! De norske 
29erne seilerne holder et høyt internasjonalt nivå. 
 
Dette gjør at vi alltid er velkommen til andre klubber og vi får lov å trene med andre treningsgrupper. 
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Mathias & Alexander 29er Camp 
19-20. juni arrangerte Mathias og Alexander en treningssamling for 29er seilerne i KNS. 12 lag deltok 
og det var flotte seilforhold. Trenerne stilte opp gratis og påmeldingsavgiften gikk i sin helhet til 
Marinreparatørene som jobber for å ta vare på sjølivet i Oslofjorden. 
 

 
 
49er/49erFX aktivitet i 2021 
Skiff er en av de olympiske satsningsklassene i Norges Seilforbund. I de siste årene har Helene Næss 
og Marie Rønningen ligget jevnt i toppen internasjonalt og den norske duoen tok en sterk 7. plass i 
årets OL. Senere på året vant de VM-sølv i Oman og fremstår som et av Norges fremste medaljehåp 
mot Paris 2024. 
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Det gror godt etter Helene og Marie og flere besetninger i 49er og 49erFX satser for fult mot Paris 
2024. Pia Dahl Andersen og Nora Edland ble U23 Europa mestere i Lipno i Tsjekkia, mens Mathias 
Berthet tok bronse i U21 VM i Gdnya sammen med Alexander Franks-Penty. Mathias og Jostein Aker 
ble U21 Europa mestere. Tomas Mathisen og Jeppe Nilsen fikk dessverre flere avbrekk i sin sesong 
grunnet sykdom, men de vil komme sterkere tilbake i 2022. 
 
Det ble organisert NM for 49er på Hankø i august måned. Vinnere av i NM ble Tomas Mathisen og 
med step-in Emil Forslund, Mathias Berthet og Jostein Aker kom på 2. plass og Anders Klippenberg og 
Morten Røisland kom på 3. plass. Det er flott å se at vi har flere 49erFX/49er team som ønsker å 
trene sammen og som satser på seilingen fremover. 

 
Årsregnskap 2021 
Økonomien til Norsk 9er Klubb er god og vi har i 2021 oppnådd et negativt resultat på kr. - 4.878,-. 
 
I 2021 har inntekter vært på kr. 35.288,-. Dette kommer fra medlemskontingenter (31 medlemmer), 
NC avgift fra Bærum SF og salg av mesterskapsklær. I 2021 har kostander vært på kr. 40.167,-. Dette 
er hovedsaklig utgifter til trenere, innkjøp av mesterskapsklær, ISAF støtte og innkjøp av 
premier/gravering. Målsettingen er at innkjøp og salg av mesterskapsklær skal balansere, samt at alle 
øvrige inntekter skal gå til å skape mest mulig aktivitet for medlemmene. 
 
Norsk 9er Klubb har redusert sin egenkapital (bankinnskudd) fra kr. 112.164,- til kr. kr 107.285,- 
gjennom året. 
 

 
 
 
Styret, 
30. januar 2022 

INNTEKTER 2021 2020 2019

Årsavgift 23 678,25kr      28 759,00kr      23 790,25kr      

Støtte fra NC arrangører 1 520,00kr        2 850,00kr        2 880,00kr        

Høstsamling 4 077,34kr        -kr                

Landslagstøy / profilklær 10 090,24kr      7 037,98kr        20 318,10kr      

Renteinntekter 25,56kr             51,70kr             

SUM INNTEKTER 35 288,49kr      42 749,88kr      47 040,05kr      

UTGIFTER 2021 2020 2019

Trenerutgifter Vår 2 260,15kr        -kr                

Trenerutgifter Høst 5 689,86kr        -kr                

Utgifter breddesamling / servering 2 748,40kr        1 262,00kr        4 059,90kr        

Trenerutgifter NC/NM 16 265,03kr      12 000,00kr      -kr                

Søtte ISAF 4 000,00kr        4 000,00kr        

Mammut, Hjemmesider/Dahls Data 420,00kr           610,00kr           610,00kr           

Bankgebyr 512,00kr           641,00kr           339,50kr           

Fotografering NM 6 250,00kr        -kr                

Landslagstøy / profilklær 10 204,00kr      9 724,00kr        21 935,00kr      

Gravering (porto/diplom) 6 018,00kr        -kr                

SUM UTGIFTER 40 167,43kr      38 437,01kr      30 944,40kr      

ÅRSRESULTAT -4 878,94kr      4 312,87kr        16 095,65kr      

Norsk 9er KLUBB - årsregnskap for 2021
Inntekter og utgifter for 2021 - fra 01.01.2021 t.o.m 31.12.2021


