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Sak 14/00155

Kommunestyreme l ding om idrett, friluftsliv og nærmiljø – innspill fra
Drøbaksund seilforening

Rådmann har bedt om innspill til den kommende kommunestyremeldingen om idrett, friluftsliv og
nærmiljø som blant annet skal omhandle idretts - og friluftsarenaer inne og ute, dagens kapasitet o g
fremtidige behov og innsats fra frivillige. Frogn er en kommune med lange tradisjoner knyttet til sjø,
seiling og båtliv og det er viktig at dette også gjenspeiles i kommunestyremeldingen. Drøbaksund
seilforening ønsker med dette å komme med noen innspil l knyttet til foreningens aktiviteter både for
barn/unge, aktive seilere og for turseilere. Foreningen organiserer mange ulike tilbud som er viktige
bidragsytere til et allsidig friluftstilbud til kommune s innbyggere i alle aldre .

Drøbaksund seilforening (DSSF) ønsker å bidra til at alle som ønsker det skal få lov til å lære å seile og
bli fortrolig med å ferdes på sjøen og få glede av k ommunens beliggenhet ved Oslofjorden. Seiling
bidrar til at man blir glad i sjøen og naturen ved kysten og både barn og voksne får gode erfaringer
med å mestre de ulike elementene og bli r trygge på sjøen .

Seiling er miljøvennlig og en aktivitet man kan drive med hele livet og barn som starter med
optimistseiling gjerne fortsetter med seiling både i u ngdomstiden og som voksne. DSSF har i dag også
en aktiv ungdomsgjeng som både fortsatt seiler jolle eller bidrar i foreningen som trenere og
aktivitetsledere på sommercampen.

Foreningens aktiviteter
DSSF er et idrettslag med ca. 400 medlemmer i alle aldre. Foreningen organiserer seilaktiviteter i
ulike jolleklasser, brettseiling og for kjølbåter. Foreningens formål er ved samarbeid og kameratskap
å fremme seilsport i sunne former. Arbeidet i foreningen preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og
likever d. All idrettslig aktivitet bygger på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.
Foreningen har ingen ansatte og all drift og organisering av aktiviteter gjøre på dugnad blant
foreningen s medlemmer og tillitsvalgte.

Det er stor aktivitet fra mars til november på Husvikholmen. De fleste av våre aktiviteter er knyttet til
barn og unge og DSSF arrangerer årlig mange seilkurs for barn i alderen 6 - 14 år. Nybegynnerkursene
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for optimistjolleseilere er en viktig aktivitet for DSSF. Dette er ofte den første opplevelsen barn har
med båt og sjølivet. DSSF arrangerer også kurs og treninger for brettseilere. På en vanlig treningsdag
er ofte 30 - 40 seilere samlet på vannet og senere i seilerhytta.

På sommeren arrangerer DSSF sommerca mp for barn. Her er det fokus på seiling og aktiviteter rundt
vann. Hvert år deltar rundt 160 barn i alderen 7 - 14 på sommercamp. Dette har blitt et veldig
populært tilbud for barn og unge i Frogn.

Drøbaksund Seilforening er også arrangør av ulike regattaer for barn og unge, både for lokale
medlemmer, for seilere i hele Oslo Akershus seilkrets og nasjon a le mesterskap som Norgescup.
Foreningen har også et miljø for havseilere som hver uke møtes til onsdagsregattaer og større
arrangementer i løpet av sesongen.

Opp g jennom årene har DSS F fostret flere verdensmestre i seiling og er utad kjent for sin satsing på
unge talenter, så vel som bredden i seilsporten. Drøbaksund Seilforening er klubben til Anders
Pedersen, som skal seile for Norge i OL i Rio i 20 16.

Foreningens anlegg
DSSF driver primært sine aktiviteter fra Husvikholmen, men har også et kai anlegg bak Gylteholmen
(Gylteholmen Brygger) og mange av foreningens medlemmer som driver med brettseiling, gjør dette
også fra Torkildstranda. Kommunen eier s eilforeningens anlegg på Husvik hvor foreningen har en
langsiktig leiekontrakt. Gylteholmen Brygger er et heleid aksjeselskap der DSSF eier alle aksjene og
det utbetales et årlig økonomisk bidrag til DSSF som er med på å finansiere foreningens aktiviteter
for barn og unge . Foreningen har ingen anlegg eller organiserte aktiviteter på Torkildstranda , men
det er en rekke brettseilere som benytter om rådet for sjø - og ilandsetting.

Foreningens viktigste område for aktivitet er likevel på sjøen. For jolleseil erne er det særlig området
utenfor Husvikholmen og nordover mot Gylteholmen som er vikt i g . Bølgebryteren som hører til det
nye havneanlegget utenfor Husvikholmen har faktisk også bidrar til at det er blitt et gunstig og trygt
område for de aller yngste og ferskeste jolle - og brettseilerne.

For de større båtene benyttes hele Oslofjorden til både tur og regattaseiling, særlig fra Langebåt i
nord til Skiphelle i sør. Oslofjorden er som kjent på sitt trangeste utenfor Husvikholmen, men DSSF
har alltid hatt et s vært godt samarbeid med både Redningsskøytene og sjøtrafikkontrollen, som
sikrer at foreningens aktiviteter ikke er til hinder for nyttetrafikk og at sikkerheten er ivaretatt .

Hovedutfordringer og behov
Som for de fleste andre lag og foreninger er nyrekrut tering alltid en utfordring. DSSF jobber aktivt og
målrettet hele tiden for å rekruttere nye seilere, både blant barn/unge, men også blant voksne.
Foreningen er avhengig av å ha en viss medlemsmasse for å ha økonomi til å ha trenere og utstyr å
tilby våre aktive seilere og vi har disse siste årene lykkes med å tiltrekke oss nye medlemmer. Med
flere Drøbaks seilere som gjør det bra i internasjonale mesterskap, øker også interesse for seiling og
foreningen ser positive effekter av dette.
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Seilforeningen trenger derfor i fremtiden lokale r og arenaer som huse r alle våre aktivitete r. Dagens
hytte på Husvik er i meget dårlig forfatning og vi har behov for mere plass. Økt aktivitet krever også
mer lagringsplass for joller, brett og seil. Garderobene er slitt og er ik ke dimensjonert for å takle
dagens aktivitetsnivå.

Vi viser i denne sammenheng til tidligere innsendt innspill om videre utvikling av seilhytta og behov
for modernisering, sendt Frogn kommune v/ Bjørn Edholm i 2015 .

Kartlegging og verdisetting
DSSF setter også pris på å ha fått komme med innspill til kartleggingen og verdisettingen av de
friluftsområder i kommunen som er relevante for seilaktiviteter. Disse områdene er helt avgjørende
for at foreningen skal kunne fortsette sine aktiviteter. Frogn kommune ha r et aktiv sjø - og seil miljø
og det er også viktig at friluftsområder som benyttes til tur - og friluftsliv blir vedsatt og ivaretatt for
fremtiden.

Dersom det er spørsmål eller andre innspill, er det bare å ta kontakt med undertegnede.

Med velling hilsen

Knut Selliken
Leder
Drøbaksund seilforening
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