Årsberetning for Norsk H-båt klubb 2015
I 2015 har vi hatt ett større samlende arrangement for H-båtklassen, i tillegg til H-båtseiling i
lokale serier og arrangementer. Det viktigste samlende arrangementet for klassen i 2015 var
under Norgesmesterskapet i Sandefjord der 27 båter stilte til start.

Medlemmer
Norsk H-båt klubb har i 2015 hatt 27 A-medlemmer, 20 B-medlemmer og 5 lag påmeldt som
C-medlemmer (C for Crew). Totalt blir dette 62 personer om et lag regnes som tre personer.
Kontingenten har vært 400 kroner for A-medlemmer, 200 for B-medlemmer og 600 for Cmedlemskap.

Styre og verv
Styret har hatt fem medlemmer:
• Carl Lie (leder)
• Rolf Rune Forsberg (kasserer)
• Espen Berg

•
•

John Vatne
Marius Nytrøen (sekretær)

Det har blitt avholdt to styremøter. Ut over dette har styret avklart diskusjonssaker og gjort
vedtak gjennom felles e-postdiskusjoner.
Arvid Rove har vært revisor.
Valgkomiteen har bestått av
• Øystein Bøe og Ken Bøien

Kommunikasjon med medlemmene
De nasjonale H-båtklubbene i Danmark, Sverige og Norge har samarbeidet om bladet H-båds
nyt. Norsk H-båtklubb har sendt dette bladet til alle sine medlemmer. På grunn av manglende
interesse og begrenset antall innlegg har utgivelsen av bladet opphørt.
Våre nettsider (www.h-boat.no) er en viktig kanal for kommunikasjon med medlemmene.
Åtte saker ble lagt ut på klubbens nettsider i 2015.

Regattaer – deltagelse og resultater
Norsk mesterskap: NM ble arrangert i Sandefjord. Det ble, med god margin, tilstrekkelig
antall båter til å kåre en norgesmester. I alt 27 lag stilte til start, hvorav to svenske. Seilasene
ble avholdt ytterst i Sandefjordsfjorden. Første dag av regattaen ble avholdt med sol og friske
vindforhold med opptil 16m/s i kastene. På dag to skinte solen igjen og med roligere
vindforhold på 5-7 m/s. Takk til Sandefjord seilforening som sto for et flott arrangement både
sportslig på vannet, praktisk på land og sosialt på seilerholmen med middag for alle lørdag
kveld. Vinner av årets NM ble NOR 123 med Joachim Nærø, Pål Tønneson og Petter
Mørland Pedersen
Rankinglisten for 2015: Rankinglisten for 2015 besto av NM, Færdern og lokal serie. I alt 37
lag deltok i en eller flere av disse. NOR 131 med Simen Doksrød var best i år på rankingen.
Gratulerer!

Internasjonal deltagelse:
I Nordisk mesterskap for H-båter i Stenungsund deltok NOR 143, Lars Nilsen med mannskap,
og fikk en flott fjerde plass.
I VM i Malcesine, ved Gardasjøen, deltok tre norske båter. Resultatene for disse ble:
12. NOR123 Petter Morland Pedersen, Joachim Nærø og Ida Dokk Smith
20. NOR131 Simen Doksrød, Jan Håkon Tyvold og Carl C. Lie
53. NOR139 Espen Berg, Christen Agerup og Morten Fon

Frem mot sesongen 2016
Norsk H-båtklubb arbeider for at H-båtklassen skal være en aktiv kappseilingsklasse. Det vil
for 2016 være viktig å jobbe mot at klassen igjen kan samle tilstrekkelig antall båter til NM
for å kåre en norgesmester. Også NM for 2016 arrangeres i Sandefjord, noe som er et godt
utgangspunkt for å få til dette. Håper mange H-båtseilere prioriterer NM i Sandefjord 20-21.
august for å gjøre dette til et riktig høydepunkt i H-båtsesongen.
Med ønske om et godt H-båt-år.
På vegne av styret i Norsk H-båt klubb,
26.04.2016
Marius Nytrøen
(Sekretær)

