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2 styremøter har vært avholdt i 2012.  I tillegg har det vært avholdt årsmøte i mars, kurs i 

kappseilingsreglene i mai,  tirsdagsregattaavslutning med pizza  i UBF klubbhus i september, 

og høstmøte med premieutdeling i november.   

Seilforeningen hadde i 2012  70 betalende medlemmer –  det går fremover.  

 

Aktiviteter  
Hovedaktiviteten er fortsatt Ullern-cupen. I samarbeid med Frognerkilens seilforening har vi 

gjennomført cupen som fra 2012 besto av 14 tirsdagsseilaser fra 8. mai til 18. 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 gjør en meget viktig jobb. Til sammen 43 

forskjellige båter har startet –15 fra Frognerkilen (ned fra 18 i 2011) og 26 fra Ullern (opp fra 

22 i 201|) + 2 båter fra KNS. 

Ullern-Cupen 2012 ble vunnet av Svein Ivarson fra Ullern Seilforening – Ullernseilerne har 

skjerpet seg!   

 

Høsten 2010 ble det avholdt en short-handed regatta på Lysakerfjorden og basert på interessen 

vi registerte avholdt vi i 2012  2 stk UllernCupen Short Handed regattaer – en på våren 

02.06. og en på høsten 01.09. Begge startet kl 13 lørdag. Erfaringene vi får fra disse 

regattaene benytter vi til å forbedre arrangementet. Det deltok til sammen 14 båter i disse 

regattaene, og det er plass til flere! 

 

Økonomien  

Regnskapet er ikke avsluttet ennå, men det blir overskudd i 2012. Kassabeholdningen ved 

årsskiftet er kr 5.652,- og foreningens økonomi er fortsatt sunn.   

 

Revisor Bjørn Getz vil kommentere økonomien på årsmøtet. 

 

 

 



Valg 

Styret foreslår at styremedlemmene og andre tillitsvalgte står i sine stillinger frem til neste 

årsmøte – planlagt våren 2014. Dersom medlemmer av foreningen ønsker styreerfaring ta 

kontakt med styret. 

 

 

Aktiviteter 2013 

UllernCupen fortsetter som tidligere på tirsdager på Lysakerfjorden  og samarbeidet med 

Frognerkilens Seilforening fortsetter. Til sammen 14 seilaser, men kun 8 av seilasene være 

tellende i Cupen. Banevalget fra tidligere beholdes.  Første regatta er 7. mai. Påmelding via 

hjemmesiden. Som i de siste årene vil resultatlisten og premieringen ved sesongslutt deles i 2: 

mindre båter med Lys-tall med spinnaker på 1,19 eller mindre, og i større båter med Lys-

tall med spinnaker på 1,20 eller mer. Seilingsbestemmelsene legges ut på hjemmesiden i løpet 

av april. 

 

UllernCupen Short-handed regattaer blir avholdt på Lysakerfjorden med ”tilliggende 

havområder” lørdag 1. juni og lørdag 31. august. Banen vil bli litt omarbeidet i forhold til 

regattaen i september 2012, og seilingsbestemmelsene legges ut i løpet av mai. 

  

Kappseilingsregelkurs for 2013 i samarbeid med FS er planlagt - vi kommer tilbake på 

”hvor og når” litt senere.     
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