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Til medlemmer av J70 Norway  
Velkommen til ekstraordinært årsmøte, onsdag 23. september kl 19:30 

i KNS Klubbhus «Grundig-rommet, Huk Aveny 1, Oslo 

 

Innkallingen inneholder klubbens årsrapport for 2019, samt status til og 
med september 2020. Styret håper du leser gjennom og stiller på 
ekstraordinært årsmøte. Dette er en god anledning til å engasjere deg i 
klubben og bidra til økt aktivitet i J70-klassen.  

 

Hvem kan delta på årsmøtet?  

Alle betalende medlemmer kan stille på årsmøtet med forslags-, tale- og 
stemmerett. Det kan kun avgis en stemme per båt i saker som 
omhandler klasseregelen. For saker som ikke gjelder klasseregelen eller 
ikke er av teknisk karakter, gjelder en stemme per betalende medlem.  

 

 

 



 

 

 Innkalling til forsinket ordinært årsmøte 
Velkommen til årsmøte, onsdag 23. september kl 19:30 

i KNS Klubbhus «Grundig-rommet», Huk Aveny 1, Oslo. 

 

Til behandling foreligger:  

 

1. Konstituering 
A) Valg av møteleder 
B) Godkjenning av stemmeberettigede 
C) Valg av en til å føre protokoll og et medlem til protokollvitne 
D) Godkjenning av møteinnkalling 
 

2. Årsrapport 2019 og status per September 2020 
 

3. Årsregnskap 2019 og status per September 2020 
 

4. Innkomne forslag 
Det er ingen innkomne forslag 
 

5. Valg av styre  
A) Valg av to styremedlemmer for 2 år (2021 og 2022) 
B) Valg av valgkommité 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halvor Friisk / Magnus Hedemark / Magne Klann / Madeleine Østeby  
 



 

 

Årsrapport for 2019 
Tillitsvalgte 
J70-klassen ble registrert i 2014 i forbindelse med at de første J70’ene 
ankom Norge og har så langt vært drevet basert på at enkelte 
medlemmer har engasjert seg som arbeid i klasseklubben. Nå som 
klasseklubben er etablert og medlemsregistrering er det naturlig at et 
styre velges.  

Styret består i dag av:  

Leder  Halvor Friisk  (2016-2020)  
Styremedlem Magnus Hedemark (2014-2020)  
Styremedlem Madeleine Østeby (2019-2021)  
Styremedlem Magne Klann  (2018-2021)  

 

Valgkomite: 
Ikke valgt  

 

Generelle opplysninger om klasseklubben: 

Klasseklubben har eksistert uten medlemsregister frem til 2019, da 
medlemskontigent ble vedtatt av styret. Klasseklubben er registret i 
Brønnøysund som J70 Norway med organisasjonsnummer 922 721 459. 
Klasseklubben er registrert som Forening/lag/innretning. 
 
Forretningsførsel foretas av styret.  
 
 
Medlemmer:  
J70 Norway opprettet høsten 2019 medlemsregister over betalende 
medlemmer og har primært promotert medlemskap i 2020. Dette 
arbeidet er svekket som følge av lav aktivitet gjennom sesongen grunnet 
Covid 19. Det er gode tegn til økt interesse for medlemskap og det er 
forventet at antall medlemmer tar seg opp drastisk med økende aktivitet 
i klasseklubben.  
 
Per utgangen av 2019 hadde klasseklubben 4 betalende medlemmer. 
September 2020 er antall medlemmer økt til 35.   
 



 

 

 
 

Styrets arbeid 
- Styret hadde i 2019 fire styremøter 
- Styret fokuserte gjennom 2019 på økt deltagelse i J70-regattaer og 

så klare tegn til vekst i aktiviteten gjennom året.  
- Klassen ble opprettet i Brønnøysund med egen bankkonto.  

 
 
Arrangementer i 2019:  
 
 
Kick Off:  
Kick Off for 2019 ble gjennomført i Januar 2019 i samarbeid med 
Grundig og tiltrakk seg ca 50 seilere med tilknytting til klassen. 
Arrangementet kan betegnes som en stor suksess, men styret noterte 
seg at rydding kunne organiseres noe bedre. 
 
SkiYachting:  
Tradisjonen med SkiYachting ble tatt opp av J70-klassen og gjennomført 
i samarbeid med Grundig under navnet Grundig SkiYachting. Andre 
samarbeidspartnere var Kolsås Skisenter, Sebago, Helly Hansen, 
House of Hygge, SailRacing, Bølgen & Moi, Best Marin og Northern 
Playground som stilte med fantastiske premier.  
 
KNS og Grundig var de største bidragsyterne i forbindelse med 
arrangementet og sikret underskudd. KNS og Grundig har flagget at de 
ønsker å ta ansvaret for arrangementet fra 2020, i samarbeid med J70-
klassen 
 
 
Norgesmesterskap og Nordisk mesterskap:  
Norgesmesterskap ble tradisjonen tro avholdt på Hankø med hele 33 
båter på startstreken. Norgesmester ble Wolfpack Racing Team, med 
rormann Anders Pedersen. 
 
Nordisk Mesterskap ble avholdt samtidig som Norgesmesterskapet og 
Fredrik Hedlund med mannskap i Agera 3 ble Nordiske Mestere.  
 
 
 
 



 

 

Grundig Sailing Cup:  
Grundig Sailing Cup ble avholdt med seilaser i Oslo (11 båter), Hankø 
(33 båter)  og Son (20 båter).  
 
Internasjonal deltagelse:  
Klasseklubben var også representert i internasjonale mesterskap, med 3 
båter i SM i Karlstad. Team View med Magne Klann, Lars Even Nilsen, 
Geir Grinsrud og Marit Maarnes tok et knallsterkt sølv.  
 
 
Oppsummering fra styret:  
Styret ser positivt på utviklingen i klassen og den økte aktiviteten 
gjennom 2019. 33 båter til NM på Hank og ikke minst 20 deltagende 
båter under Grundig Sailing Cup i Son er gode takter.  
 
Gjennom gode sosiale arrangementer og morsom seiling er vi overbevist 
om at klassen fortsetter veksten de neste årene. Tendensen tilsier at det 
vil være rundt 40 båter i Norge ved utgangen av 2020 – det er med 
andre et godt grunnlag for mye moro de neste årene.  
 
Nå krysser vi fingrene for at epidemien slipper taket i 2021 – da er det 
duket for nok et godt J/70 år!   
 
 

 



 

 

 
Årsregnskap  
 
Driftsinntekter:  
Innbetaling medlemsavgift 1179 
Inntekter fest Son 15749 
Sponsormidler 5000 
Andre inntekter 2310 
Sum 24238 

 
*Andre inntekter er knyttet til kick off i Januar.  

 

 

Driftsutgifter:   
Utgifter fest Son 15715 
Nettside 840 
Andre utgifter 10 
Sum 16565 
  

  
Driftsresultat 7673 

  
*Utgifter fest Son: 13318 catering, 2101 Prosecco og 300 Skjenkebevilling  
 

Balanse 
 
Eiendeler  
Innestående DNB 7673 
Sum Eiendeler 7673 
  
 
Egenkapital og gjeld  
Egenkapital 7673 
Gjeld 0 
  
Egenkapital og gjeld 7673 



 

 

Innkomne forslag 
Det er ingen innkomne forslag 

 

 

Valg av nytt styre:  
Halvor Friisk og Magnus Hedemark ønsker å tre ut av styret. Styret i J70 
klassen har bestått av 4 medlemmer og det foreslås derfor at det velges 
to nye styremedlemmer. For å sikre kontinuitet i styret foreslås nye 
medlemmer i styret innvalgt for 2 år.  

 

 

Terminliste 2021:  
Ambisjon for 2020 var – hvor burde lista ligge?  

Dato Event Sted 
6.-7. juni Grundig SkiYachting Oslo 
13.-14. juni Grundig Cup #1 Oslo 
22.-24. mai Nordisk Mesterskap Åland 
13.-14. juni. Grundig Cup #3 Marstrand 
25.-27. juni. Grundig Hankø Race Week (NM)  Hankø 
5.-11. juli Europeisk Mesterskap Skovshoved 
15.-16. august Moss Jubileumsregatta Moss 
25.-27. august HM Kongens Serieseilaser Oslo 
28.-30. august Svensk Mesterskap Nynäshamn 
26.-27. september Grundig Cup #7 Åsgårdstrand 

 
 


