
Årsmelding 2017 
BRØNNØY SJØSPORTKLUBB 

 
I 2017 har styret bestått av: 

Hilde R. Berntsen - leder 
Trine Blix  - nestleder 
Viggo Karlsen  - kasserer 
Jens-Erik Hermansen - styremedlem 
Camilla Falch                - styremedlem 
Martin J. Johansen - styremedlem 

Kåre J. D. Råbakk - 1. varamedlem 
Bjørn Henrik Ormø - 2. varamedlem 
 
Representant i Brønnøy idrettsråd: Hilde R. Berntsen 
Representant i styret for Stiftelsen Mortensenbrygga: Hilde R. Berntsen 

 

Styret har i løpet av 2017 gjennomført 5 styremøter. 
Brønnøy Sjøsportklubb hadde pr utgangen av året 55 medlemmer mot 47 medlemmer i 2016. 
 
Tilknytninger: 
Klubben er medlem av Norges Idrettsforbund og særforbundene; ro-, seil- og padleforbundet. 
 
Informasjon og kommunikasjon: 
Klubben informerer sine medlemmer via Facebook og egen nettside sjøsportklubb.no. Alle kurs og 
aktiviteter har vært formidlet på begge steder siden ny nettsideløsning ble tatt i bruk i 2017. 
 
Leieavtale: 
I mai 2017 ble Brønnøy Sjøstportklubb en del av Stiftelsen Mortensenbrygga som drifter 
Tørrfiskbrygga. Vi har nå mulighet til å bidra til byggets drift og bruk framover.  
 
Eiendeler: 
3 RS-Feva seiljoller hvorav den en eies av Brønnøy kommune men disponeres av klubben 
1 A55, 18 fots seilbåt 
1 Snipe, 16 fots seiljolle 
1 Virus Yole Coastal Class, robåt 
1 Leo Coastal singel sculler, robåt 
2 Row Explorer 4,6, robåter 
1 følgebåt av typen Isy 370 med påhengsmotor hvorav kommunen eier halvparten. 
1 tilhenger for følgebåt 
12 kajakker hvorav tre eies av Brønnøy kommune 
 
 
Aktiviteter: 
Kajakk, seiling og rotrening ble tilbudt torsdager fra 27. april. Torsdagspadlingen skal være 
medlemsdrevet ved at medlemmer tar ansvaret for turen de fleste torsdagene. 'En torsdag i måneden 
skal ledes av instruktør der tema kan være padleteknikk, kameratredning, eskimorulle eller annet.  
 



 
Padletrimmen 
Vi har nå seks poster i padletrimmen, i 2016 ble det lagt ut poster på Stokkholmen, Nordhussundet, 
Nylenna og 2. juni 2017 ble det lagt ut nye poster i padletrimmen på Salhusrognan og Bjørnsholman. 
 
11. mai. - Familiedag på Tørrfiskbrygga med sjøsetting av seiljoller og trekning i padletrimmen 2016. 
52 personer har deltatt med 77 registreringer. Vinner ble Mikkel Elvebakk Saidi og fikk gavekort 
sponset av sport 1 i premie.  
 
6. mai - aktivitetsdag for DNT-ung 
20. mai – deltakelse på hjelpeaksjon for å få spekkhoggere ut av Trælvikosen 
7. juni - Måseggtur på Salhusrognan 
10. juni - Åpen dag på Tørrfisk brygga i samarbeid med Kystlaget og Husflidslaget. 
14. juni - Dugnad på tørrfiskbrygga 
12. september – Jentecamp v/Norsk Havbrukssenter 
21. september – Aktivitetsdag for RS-ung 
7. oktober – Dugnad på Tørrfiskbrygga 
10. oktober - Aktivitetsdag med videregående i samarbeid med rus og psykisk helsetjeneste i Brønnøy 
kommune. 
25. oktober - Strandryddedag med RS-ung  
 
 
Kursaktivitet: 
Introkurs havkajakk -  24. mai og 1. juni 
Grunnkurs havkajakk 3/4. juni og 28/29. oktober 
Eskimorullekurs i basseng 9. november 
 
 
Andre prosjektaktiviteter 

"Trygg på havet". Vi søkte og fikk tildelt midler fra BUFDIR for prosjekt i samarbeid med RS-ung. 
Prosjektet går ut på å legge til rette for å sikre at alle barn, ungdom med familier som ønsker det kan 
få delta i aktiviteter på og i vannet.  Gjennom å tilby et regelmessig tilbud med opplæring, aktiviteter 
og deltakelse ønsker vi å bidra til mestring og gode opplevelser og økt trygghet på og i vannet. Vi vil 
sikre et inkluderende fritidsmiljø for alle uavhengig av den enkeltes økonomiske, sosiale, språk, 
religion eller kulturelle bakgrunn. Det er også et sterkt ønske å legge bedre til rette for de 
funksjonshemmede. Vi fikk tildelt 120 000 gjennom to utbetalinger og er brukt til innkjøp av tre 
kajakker, tørrdrakter i ungdomsstørrelser og sko. 
 

Naust for opplæringsaktivitet I Svarthopen. Klubben har i løpet av hele året jobbet med prosjektet " 
Opplæringsanlegg for ikke-motorisert sjøsport i Svarthopen". Målet med prosjektet er å lage et anlegg 

med naust og flytebrygge som kan brukes av skoler og frivilligheten i fellesskap. Kommunen og lagene 

har noe utstyr hver for seg. Ved å samle dette og i tillegg supplere med noe mer kan vi få til et anlegg 

som har nødvendige antall kanoer, kajakker, seiljoller, våtdrakter, fridykkingsutstyr og redningsvester 

til å gi et godt tilbud til skoleklasser eller andre typer grupper. Vi har fått godkjenning fra kommunen 

til å sette opp naustet og venter nå på svar på søknader om finansiering. 

 

Sponsing og inntekter i 2017 

 

 Klubben har sponsoravtale med Helgeland Sparebank.  

 

 Klubben har et samarbeid med Brønnøy kommune. Vi låner kajakker, kanoer og en RS Feva 



jolle fra kommunen. Vi stiller samtidig våre seiljoller og utstyr til disposisjon for dem.  
 

 Klubben har også tatt på seg aktiviteter som gir inntekt, som jentecamp for Norsk 
havbrukssenter og vi har leid ut kajakker om sommeren til private ikkemedlemmer og 
medlemmer. 

 

Vi takker alle våre sponsorer og gode hjelpere i 2017. 

 


