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Innledning 
 
Langtidsplanen skal være en dokumentasjon av klubbens 
formål, verdier, visjon, mål og er styrende for klubbens 
medlemmer, styret og ansatte i deres arbeid for foreningen. 
Langtidsplanen er utarbeidet av styret og skal vedtas på 
årsmøtet hvert år. Den skal reflektere langsiktig perspektiv og 
slik sett være retningsgivende for all vår aktivitet i overskuelig 
fremtid, men den kan endres hvert år ifm. årsmøtet. 
Langtidsplanens mål må synliggjøres i budsjett. 
 
 
 

Formål, verdier og visjon 
Dette er beskrevet og inntatt i SSF organisasjonshåndboken, 
men gjengis også her da det danner grunnlag for 
Langtidsplanen  
 

Formål 
 

1. Stavanger Seilforenings formål er å drive idrett organisert i 
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske 
komité (NIF). 

2. Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og 
likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier 
som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 
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Stavanger Seilforening skal være en åpen og demokratisk 
organisasjon der formålet er å drive idrett organisert i Norges 
idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). 
Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og 
likeverd. Alle idrettslige aktiviteter skal bygge på grunnverdier 
som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. Idrettslaget er 
selveiende og frittstående med utelukkende personlige 
medlemmer. 
 

 
Verdier 
 
Stavanger Seilforening legger Norges Idrettsforbund sine 
verdier til grunn for sine aktiviteter og framtidige utvikling: 
Fellesskap, Glede, Helse og Ærlighet 
 
 
Visjon 
 
“En god og utviklende møteplass for seilere» 
Stavanger seilforening skal gjennom både sportslige og sosiale 
arrangementer og aktiviteter, samt drift og utvikling av 
foreningens seilsport- og havneanlegg på Sølyst og hytte og 
bryggeanlegg på Langøy, bidra til å utvikle seilermiljøet i 
Stavanger, og å påvirke utviklingen av seilsport nasjonalt. 
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Mål 
 

Hovedmål 
 

● Seilopplæring og seilglede for medlemmer i alle aldre men 
med prioritet for barne- og juniorseilere. 

● Sportslig tilbud til medlemmene og resultater på toppnivå 
nasjonalt hvert år og internasjonalt over tid.  

● Et godt breddetilbud til barn og voksne 
● Større andel jenter og kvinner 
● Et godt seilermiljø med en god havn for våre medlemmers 

seilbåter  
● Et godt tilbud om slipping og vinteropplag til medlemmer 

 
 
Delmål 

● Foretrukket nasjonalt arrangørsted for NSF og 
klasseklubbers aktiviteter 

● Sosial, inkluderende og rekrutterende møteplass for 
seilinteresserte 

● Gode gjestefasiliteter både på Sølyst og Langøy. 
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Langtidsplanen   
Langtidsplanen skal beskrive alle våre oppgaver, handlinger og 
atferd som sammen skal til for å nå klubbens formål, verdier, 
visjon og mål. 
 

= Utført 

 

Administrasjon 
 

● Status 2020  
○ Nettside ikke iht. til krav om universell utforming og 

med gml. design 
○ Gammelt utdatert HMS system 
○ Analog og ineffektiv booking system for gjesteplasser  

● Innen 2023 
○ Oppdatere formatet til langtidsplanen 

○ Oppdatere HMS dokumenter/ system  
○ Oppdatere nettside iht. krav om universell utforming 

og nytt design  
○ Etablere et mer effektivt og brukervennlig digitalt 

system for gjesteplass booking  
○ Bygge en sponsor komite 

● Innen 2025 
○  
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Sikkerhet 
● Status 2020  

○ Redningsstiger hver 50. meter uten lys  
○ Underkapasitet redningsbøyer og 

brannslukningsapparat 

○ Utdatert HMS system/ dokumentasjon  
● Innen 2023 

○ Redningsstiger hver 25. meter 
○ Lys på alle redningsstigene 

● Innen 2025 
○ Redningsbøyer hver 50. meter 
○ Brannslukningsapparat hver 100. meter 

● Innen 2030 
○ Lukket spyleplass for båter 

 

Bygninger 

● Status 2020  
 

○ Støperiet forfaller med akutt skade høsten 2020 
○ Boder til medlemmer er dels dårlige 
○ Forfallent verksted for administrasjonen  
○ Forfallent verksted for medlemmer 
○ Skipperstuen med kontor til administrasjonen og 

møter  
○ Klubbhuset trenger oppgradering 
○ Jollehus med garderober har for liten kapasitet 

 
● Innen 2023 

○ Oppgradere / utbedre kritiske tiltak støperiet  
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○ Nytt verksted for administrasjonen  
● Innen 2025 

○ Flere plasser til slepejoller 
○ Garderobekapasitetsutvidelse med nybygg i jollehavn 
○ Planer om nytt klubbhus med garderober, fasiliteter 

for matservering  
● Innen 2030 

○ Nytt klubbhus; garderober, med fasiliteter for 
matservering, utleie lokale, «seilsportenshus/ 
regionalt seilsportsenter» 

○ Øke kapasiteten for lagring av slepejolle i jollestativ 
 

Havn 
● Status 2020  

○ 196 båtplasser 
○ Kran 
○ Mulighet for hurtigslipping og vinteropplag for 50 

båter 
● Innen 2023 

○ Bedre skjerming av nærliggende båter til kran  
○ Øke kapasiteten til vinteropplag til 60 båter om behov 

viser seg 
○ Etablere gjesteplasser på bølgebryter  

● Innen 2025 
○ Ansatt kranoperatør med delvis bemanning i 

ukedagene dersom behov viser seg 
○ Strøm og vann på bølgebryter 

● Innen 2030 
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Jollehavn 

● Status 2020  
○ Jollelagring på gressområdet 
○ Jollelagring i jollehavnen 

● Innen 2023 
○ Øke kapasiteten for lagring av joller i jollehavn 

● Innen 2025 
○ Bedre garderobefasiliteter 

 
Idrett 

● Status 2022 
○ Optimist-, Laser-, 2.4-, Snipe- og Express satsing 
○ Resultatmål 

■ Topp resultater i nasjonal cup og/ eller 
mesterskap i nevnte klasser over og gode 
prestasjoner internasjonalt   

○ Materiell 
■ 1 stk Motorbåt / Dolly 
■ 2 stk VSR rib 
■ 1 stk Grand rib 
■ 2 stk sniper 
■ 3 stk B-One sportsbåter 
■ 2 stk laser (eldre) 
■ 15 stk optimister 

○ Ansatt hovedtrener i 100% stilling 
● Innen 2023 

○ Øke antall Superseilkurs  

○ Øke antall steder med Superseilkurs  
○ Øke antall aktive barn- og jr. seilere til over 50  
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○ Hovedtrener i 100% stilling og hjelpetrener(e) i 50% 

stilling  

○ Resultatmål  
■ Medaljer i nasjonal cup og / eller mesterskap i 

nevnte klasser over  
■ Medaljer i nasjonale kjølbåtregattaer / serier 

hvert år  
■ Internasjonale topplasseringer i jolleseiling hvert 

år  

○ Ny Harbeck  
● Innen 2024  

○ Øke økonomisk støtte til regattaseilere 
○ Fast nasjonal ILCA/ Opti camp 
○ Olympisk deltakelse  
○ Øke antall aktive barn- og jr. seilere til over 60 
○ Flere aktive kjølbåtseilere  

● Innen 2025 
○ Øke antall Superseilkurs 
○ Øke antall steder med Superseilkurs 

● Innen 2030 
○ Olympisk deltakelse  
○ Øke antall aktive barn- og jr. seilere til over 80  
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Arrangement 
 
De faste regattaene som Nyttårsseilasen, Stavangerseilasen, 
Nisseregatta arrangeres hvert år. I tillegg har vi ambisjoner om 
en til to NC/ NM / internasjonalt klasseregatta pr. år: 
 

● 2020 

○ NC Laser  

○ NSF vintersamlinger  

○ Langøyleir  

○ SuperSeil  
● 2021 

○ NC 2.4 (NM) 

○ Vestlandscup Laser/ Optimist  

○ Deltakelse Seilsportliga  

○ KM shorthanded  
○ Støtte initiativ fra Seilkretsen for kjølbåt 

regattatreninger i 2021 
● 2022 

○ NC Laser/ Optimist  
○ Vurdere å søke og arrangere internasjonal regatta av 

medium omfang  
○ Støtte og ta initiativ til etablering av nye lokale 

kjølbåtarrangementer / konsept  

○ Arrangere seilsportliga  
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● 2023 
○ NM Snipe (flyttet fra 2020 iht. Norsk Snipe Klubb) 
○ NM Express 
○ NC 2.4mR2 
○ EM U21 ILCA 

● 2025 - 2030 
○ Fast arrangør av internasjonale regattaer hvert annet 

år 
○ EM 2.4 
○ Optimist Nordisk i 2028 

 
 
Langøy 
Egen etablert Visjon for Langøy 2020 benyttes i fortsatt 
organisk utvikling av Langøy 

● Status 2020  
 

○ Hytte med gammelt kjøkken og sovemuligheter 
○ Fast brygge og flytebrygger 
○ Enkelt toalett tilbud 

● Innen 2023 

○ Soverom pusset opp  

○ Kjøkken pusset opp  

○ Utstyrsbod  

○ Drenert rundt hytten/plen  
● Innen 2025 

○ «Front porch» reetablert  
○ Rehabilitere brygger 


