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Ullern Seilforening 

 

Årsberetning 2018 

 

Styre og tillitsvalgte 2018: 

 

 

Leder Joachim Lyng-Olsen 

Nestleder og kasserer Claus Danckert Krohn 

Sekretær Yngve Amundsen 

Styremedlem og webansvarlig Stig Ulfsby 

  

Regattakomite og valgkomite Jon Vendelboe, Reidar Hauge 

Revisor Bjørn Getz 

 

 

Møter 

Det ble avholdt årsmøte 20. mars 2018.  

 

Det ble avholdt kurs i kappseilingsreglene onsdag 17. april i UBF klubbhus. Som tidligere var 

det Thomas Kresse som tok 19 personer gjennom gamle og nye regler. 

 

Vi hadde to samlinger med pizza i UBF klubbhus  

- 19. juni etter regattaen 

- 18. september etter siste cupdag i september. 

 

Høstmøte med premieutdeling ble avholdt 6.november. Årets UllernCup vinner, Iver Iversen, 

fortalte om sine erfaringer med båten Tango II. 

 

Leder har deltatt på 3 ledermøter i OAS 

 

Aktiviteter  

 

UllernCupen 

Hovedaktiviteten er fortsatt Ullerncupen. I samarbeid med Frognerkilens seilforening har vi 

gjennomført cupen bestående av 14 tirsdagsseilaser fra 8. mai til 19. juni og 7. august til 18. 

september. Jan Hesselroth fra Frognerkilen Seilforening stilte opp som start- og målbåt denne 

sesongen også, noe som er særlig gunstig for arrangementet av cupen. Det ble gjennomført 

totalt 13 regattaer, mens regattaen 19. juni ble avlyst pga for mye vind. Bra beslutning av Jan 

og de som stilte opp denne vindfulle dagen. 

 

Til sammen 35 båter deltok i 2018. Dette er samme antall som i 2017, og det er et stabilt 

antall båter med hver tirsdag. Vi ser av statistikken nedenfor at det er i underkant av 

halvparten av de deltakende båtene som er med minst 8 av de 14 regattaene. Et mål for 2019 

er å få flere av de deltakende båtene til å bli med oftere, for både øke antall som er med hver 

tirsdag, og for å skape enda morsommere konkurranse om sammenlagt plasseringene i 

UllernCupen. Det er fortsatt flest båter fra USF, og det er et potensiale å få med flere fra 

Frognerkilen SF. 
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Aktivitet 2018 2017 2016 

Antall deltakende båter totalt 35 35 32 

Gjennomsnitt antall båter pr gang 19 17 17 

Flest deltakende båter på en enkelt tirsdag 24 25 21 

Færrest deltakende båter på en enkelt tirsdag 15 11 12 

Antall båter med 8 tellende resultater i 

sammendraget 

18    51% 16     46% 14     44% 

Antall båter med 1stk 1,50 av de 8 tellende i 

sammendraget 

  1    3%   4     11%   3       9% 

Antall båter med 2stk 1,50 av de 8 tellende i 

sammendraget 

  1    3%   2     5,7%   2     6,3% 

Antall båter med 3 og flere 1,50 av de 8 tellende i 

sammendrag 

15   43% 13      37% 13      41% 

Antall båter som har vært med på alle 14 regattaene 1 3 2  

Antall båter fra USF 22 23 23 

Antall båter fra FS 13 12   9 

  

Mange bruker RaceQs-appen fortsatt, noe som gjør det mulig å spille av og se regattaene i 

reprise. Jo flere som bruker RaceQs, desto mer realistisk avspilling kan vi få i ettertid. Vi vil 

igjen oppfordre alle deltakerne til å logge sin seilas med denne gratis appen når de starter i 

cuppen. 

 

Resultater UllernCupen 2018: 

I 2018 ble det en jevn kamp mellom fjorårsvinner Petter Frode Amland og Ivar Iversen, men 

det Var Ivar Iversen i sin nye Tango II som tilslutt vant totalt! I den klassen for de minste 

båtene, så vant Joachim Lyng-Olsen i Express. 

 

 Kaptein Båt Forening Score 

Vinner UllernCupen 2017 – totalt 

#1 Iver Iversen  Grand Soleil 42R USF 0,85 

     

Vinner UllernCupen 2017 -  1. start/småbåtklassen 

#1 Joachim Lyng-Olsen Express USF 1,98 

#2 Caroline Grimsgaard First 31,7 FS 2,74 

#3 Magne K. Fagerhol Aphrodite 101  USF 2,79 

Vinner UllernCupen 2017 -  2. start/storbåtklassen 

#1 Iver Iversen  Grand Soleil 42R USF 0,85 

#2 Petter Frode Amland  Elan 37 FS 0,99 

#3 Andreas Abildgaard Elan 310 USF 1,41 

 

 

UllernCupen Short Handed og Familieregatter  

Det ble ikke arrangert Shorthanded og familieragatta i 2018. Styret vurderte det som lite 

hensiktsmessig å arrangere denne regattaen i 2018, da det har vært svært liten deltakelse de 

siste årene. Styret og regattakomiteen vil vurdere konseptet og mulighetene for en ekstra 

regatta ut over de vanlige tirsdagsregattaene. 
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Økonomi og medlemmer 

Regnskapet for 2018 er gjennomgått i detaljer og revidert av styret samlet. Dette er gjort i 

sammenheng med at det er gjort en opprydding av medlemslister og gjennomgang av 

manglende betaling av medlemskontingent i forhold til antall medlemmer på listene og 

deltagende båter i UllernCupen. 

 

Økonomien i foreningen er tilfredsstillende, til tross for noe manglende betaling fra 

medlemmer. Dette er først og fremst på grunn av at vi har samlet inn egenandel ved kurs og 

pizzasamlinger, og på den måten unngått utlegg og likviditetsproblemer.  

 

Ullern seilforening er driftet på dugnadsbasert engasjement og tillit, men når det kommer til 

innbetaling av medlemskontingent så kreves det en bedre rutine for purring og innkreving. 

Dette har styret tatt til etterretning og iverksetter tiltak på dette i 2019 

 

Økonomi 

Inntekter er bokført med totalt 14.628,- av disse utgjør medlemskontingent 10.200,-. Av disse 

igjen er det balanseført en fordring på 4.200,- på de medlemmene som seilte ullerncupen 

2018, men ikke hadde betalt. Disse har fått purring om etterbetaling. 

 

Kostnader utgjør 13.390,- hvor de to største postene er 6.220,- på avgifter til NSF og OAS, og 

4.260,- på mat og drikke til samlinger. 

 

Resultatet blir da på 938,- Saldo på bank på 31.12.2018 er 2.790,- 

 

Medlemmer 

Ullern seilforening hadde i 2017 ca 80 registrerte medlemmer, men pr 31.12 kun 20 betalende 

medlemmer.  

 

Styret har satt ned tiltak for å "vaske" medlemslistene og samtidig innføre bedre rutiner for å 

sende ut og purre på medlemskontingent, med målet om å heve antall betalende medlemmer, 

og samtidig rydde bort gamle navn som ikke lenger ønsker å være medlem.  

 

 

Roller og ansvar 

Foreningen hadde i 2018 et styre bestående av fire medlemmer:  

Leder    Joachim Lyng-Olsen,  

Nestleder og kasserer   Claus Danckert Krohn,  

Sekretær    Yngve Amundsen  

Styuremedl. / webansvarlig  Stig Ulfsby.  

 

I regatta- og valgkomiteen var Reidar Hauge og Jon Vendelboe.  

Revisor: Bjørn Getz. 

 

Det har ikke kommet noen kandidater for valg til styret, og hele styret stiller til gjenvalg, men 

med noen endringer på roller og ansvarsoppgaver. I tillegg har Bjørn getz trukket seg som 

revisor. 
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Rolle Navn Ansvarsoppgaver 

Leder og 

kasserer 

Joachim Lyng-Olsen Lede styret, representere USF i OAS, NSF og andre 

relevante fora. Overordnet ansvar for alle aktiviteter, 

rapportering og andre aktiviteter på vegne av 

foreningen. 

 

Bokføre løpende regnskap, avstemme og sette opp 

resultat- og balanseregnskap. 

Ansvar for oppdatering av medlemsregisteret 

Sekretær Yngve Amundsen Ansvar for gjennomføring av UllernCupen, startlister og 

resultatlister, samhandle med start-/målbåten. 

Arrangere/koordinere kurs og samlinger i USF regi. 

Styremedlem Stig Ulfsby Webansvarlig. Oppdatere og vedlikeholde USF sine 

websider, publisere nyheter, påmeldingsskjemaer og 

annen relevant informasjon. 

Styremedlem Claus Danckert Krohn Ansvarlig for utsyr og premier 

   

Regatta- og 

valgkomite 

Reidar Hauge og Jon 

Vendelboe 

Ansvar for å legge ut bøyer og protestkomite. Gi 

innspill, sammen med styret, om spørsmål vedrørende 

bane og gjennomføring av UllernCupen. 

Revisor Regattakomite/Styret Styret fyller ut egenerklæring basert på NSF sin 

sjekkliste. Dette kvalitetssikres av regattakomiteen eller 

annen valgt person. 

 

 

Plan og aktiviteter 2019 

 

Det er planlagt følgende aktiviteter for 2019: 

 

Aktivitet tidspunkt Ansvar 

Kurs Seil og riggtrim 19. mars FB 

Årsmøte USF 02. april Styret 

Kurs i kappseilingsreglene 09. april Thomas Kresse 

UllernCupen vårserien 07. mai – 18. juni Styret/Jan Hesselrot(FB) 

Alternativ regatta (ikke bestemt) 25. juni Regattakomite/Styret 

UllernCupen høstserien 06. august – 17. september Styret/Jan Hesselrot(FB) 

Alternativ regatta (ikke bestemt) 24. september Regattakomite/Styret 

Premieutdeling med foredrag Oktober Styret 

Høstmiddag med foredrag November Styret 

 

Alle aktivitetene vil bli invitert til på www.ullernseilforening.no 

 

UllernCupen 

Nytt for 2019 er at båter fra andre seilforeninger vil kunne delta i UllernCupen uten å måte 

melde seg inn i USF eller FB. De vil kunne melde seg på med egen klubb, men må da betale 

deltakeravgift på 300,- istedenfor tilsvarende beløp for medlemskap i USF. 

 

Det er to tirsdager som vi har mulighet til å arrangere ekstra regattaer eller finne på en egen 

regatta, f.eks. klubbmesterskap. Dette vil regattakomiteen og styret finne ut av i løpet av 

våren. 

http://www.ullernseilforening.n/
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USF Økonomi 2018 

 

Resultatregnskap 2018 

 

 
 

 

Balanseregnskap 2018 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

2 018        Noter 2018

3200 Egenandel Pizza-samlinger 2 428        25 x 100,- i egenandel (minus Vipps adm.kost)

3210 Egenandel Kurs 1 700        17x 100,- i egenandel

3212 Påmeldingsavgift UllernCup -            Ingen i 2018

3220 Medlemskontingent 10 200      20x300 medlemer betalt pr 31.12, 15x300  i kundefordring

14 328      

5901 Premier UllernCupen -            Ingen kost i 2018

5990 Mat og drikke til samlinger 4 260        2 pizza samlinger + premiutdeling. Pizza, mineralvann, kaffe

6553 Programvare, websider 430           Lisenskostnad

7400 Kontingent, NSF+OAS 6 210        NSF-5735,- for 40 medlemer , OAS-475,- for 40 medlemer

7715 Regelkurs, foredragsholder 2 000        Thomas Kresse betaling foredrag

7770 Bank- og kortgebyr 490           Gebyrer for papirutskrifter

13 390      

938           

8051 Renteinntekt bankinnskudd 3               

3               

941           Resultat

Driftsresultat

Finansinntekt og finanskostnad

Driftsinntekter

Sum driftsinntekter

Driftsutgifter

Sum driftsutgifter

Sum finansinntekt og finanskostnad

Kontonr Konto

Inngående 

01.01.2018 Endring

Utgående 

31.12.2018

Noter 

2018

1461 Premier 2 000          -           2 000          Estimert verdi av restlager

1500 Kundefordringer -              4 200       4 200          Medlemer som deltok i UllernCupen 2018 uten betaling, 14x300,-

1901 Kontanter, NOK -              -              Kasse/kontanter avviklet alt går over bank og Vipps

1920 Bankkonto 6 049          -3 259      2 790          Saldo bank

1 Eiendeler 8 049          941          8 990          

2000 Egenkapital -8 049         -941         -8 990         

2 Egenkapital og gjeld -8 049         -           -8 990         

Udisponert resultat 941          941             
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Budsjett 2019 

 

 

Budsjett 2019 2 018    2 019    Noter Budsjett

Driftsinntekter

3200 Egenandel Pizza-samlinger 2 428    3 500    2xpizza, premieutdeling, rekemiddag

3210 Egenandel Kurs 1 700    -        Gratis i år siden FB holdt gratis

3212 Påmeldingsavgift UllernCup -        2 100    7x300 Åpner for andre klubber utenfor USF medlem

3220 Medlemskontingent 10 200  10 500  35x300,- betalende medlemer

14 328  16 100  

Driftsutgifter

5901 Premier UllernCupen -        -        Fortsatt lager for 3 år

5990 Mat og drikke til samlinger 4 260    6 000    2xpizza, premieutdeling, rekemiddag

6553 Programvare, websider 430       1 500    Byttet leverandør og kapasitet, nytt domene

7400 Kontingent, NSF+OAS 6 210    4 000    Lavere pga av bare 20 betalende medlemmer i 2018

7715 Regelkurs, foredragsholder 2 000    2 200    Mindre Prisjustering

7770 Bank- og kortgebyr 490       300       Reduserer papir utskifter

13 390  14 000  

938       2 100    

Finansinntekt og finanskostnad

8051 Renteinntekt bankinnskudd 3           -        

3           -        

941       2 100    

Sum driftsinntekter

Sum driftsutgifter

Driftsresultat

Sum finansinntekt og finanskostnad

Resultat


