Hjellestad Jet Ski Klubb 2018.
Aktiviteten til klubbens medlemmer/utøvere har vært svært høy i 2018. Det har vært mye
aktivitet både på sjøen og på land gjennom hele året.
Etableringen av Jetskiakademiet har vært en stor suksess og gir håp for fremtiden. NM veka
i Sandnes var også en milepæl for oss, og førte til at vi for første gang i historien hadde
direkte sending på NRK fra et av våre stevner.
Økonomi
HJSK har en stabil økonomi. Vi har i 2018 mottatt midler fra NMF, Norsk Tipping, Norges
Idrettsforbund, Bergen Kommune og overskudd fra bingo.
Støtte til drift av private anlegg fra Bergen Kommune er blitt et veldig viktig bidrag til
klubbens drift. Klubben mottar også momskompensasjon for varer og tjenester som er
innkjøpt.
Leie inntekter for leie av plass til jetter utgjør også en del av klubbens inntekter.
I tillegg kommer inntekter for medlemskontingent og inntekter i forbindelse med race og
arrangement.
I 2018 som tidligere år har klubben valgt å bruke penger på videre oppussing / tilpasning av
klubblokalet.
Klubben har også brukt midler på rekruttering og tilrettelegging for at Jetskiakademiet kunne
gjennomføres.
Klubben investerte i 2018 i en ny Yamaha Superjet, blant annet for bruk til Jetskiakademiet.
Arrangementer
2018 arrangerte vi NM runde 1 og 2 på Hjellestad. NM i sprint ble skilt ut en del av NM Veka i
Stavanger/Sandnes. I NM Veka fikk vi for første gang direktesendt jetski på TV.
Arrangementet var en stor suksess og vi har fått beskjed fra NMF, NIF og NRK at vi også får
være en del av NM Veka 2019.
På den store sommer idrettsleiren til NIF fikk vi anledning til å ha et eget jetski kurs, som ble
en av de mest populære aktivitetene på leiren. Våre instruktører (Daniel, Ulrik og Kristoffer)
ble av alle deltagerne likegodt kåret til årets beste instruktører.
Sesongen ble avsluttet med Nisserace på Hjellestadviken og Julebord med premieutdeling i
nøstet.
For Bergen Kommune hadde vi YAK leir i uke 26. over 30 ungdommer var med ut til Edg
Holmane for å prøve jetski.
Prisutdeling julebord 2018:
Årets utøver: Ulrik Berntsen
Årets junior: Dag Martin Drange
Årets hederspris: Helge Andersen
Vandrepokalen: Kristoffer Kalland
Priser på MFK:
Årets trener 2018: Stian
Morgendagens Utøver 2018: Theodor Liseth

Olympiatoppen
Klubben har i 2018 hatt to utøvere (Stian Schjetlein og Daniel Svae Andersen) med
toppidrettsstipend fra Olympiatoppen. Dette er å anse som en stor anerkjennelse av vår
idrett.
Kommunikasjon/Media
I 2018 hadde vi svært mye god eksponering i media.
Fanaposten hadde mange oppslag gjennom året i forbindelse med resultater i internasjonale
mesterskap.
Gjennom deltagelse NM Veka fikk vi en eksponering vi aldri har fått før med direktesendt
jetski på NRK. I forbindelse med NM Veka laget også Norsk Tipping et innslag med jetski som
ble publisert både på TV og på Facebook. Vi har fått veldig menge gode tilbakemeldinger
etter dette.
Rekruttering
I henhold til ny strategiplan vedtatt på årsmøtet i 2018 startet vi Jetskiakademiet.
Etter en periode med sviktende rekruttering er det ifølge strategiplanen dette akademiet
som skal jobbe frem nye utøvere til sporten.
Fredrik Andersen og Sondre Liseth tok på seg jobben og startet umiddelbart å markedsføre
det nye konseptet. I løpet av kort tid fikk de med seg en ivrig gjeng som de har avholdt
lisenskurs, teori og praktisk opplæring for.
I løpet av sommeren viste det seg flere interesserte og på tampen av sommeren startet de
opp med en ny gruppe.
Til sammen rekrutterte Jetskiakademiet 10 nye utøvere i 2018!
Høsten er brukt til å klargjøre sesong 2 som nå står for døren. Etter at Sondre flyttet østover
for å spille fotball i Mjøndalen er Vegard Liseth blitt med Fredrik videre i Jetskiakademiet.
Resultater
Utøvere fra HJSK har deltatt i et stort antall med race gjennom sesongen og har levert en
lang rekke flotte resultater. Dette gjelder også i mesterskapene Nordisk, EM og VM.
Dag Martin Drange (Jr. Ski 13-15 Lites) og Theodor Liseth (Jr. Ski 10-12 Lites) ble
verdensmestre i hver sin junior klasse under World Finals i Lake Havasu.
Theodor Liseth ble også Europamester og Nordisk Mester. Daniel Svae Andersen ble Nordisk
mester i Ski GP2. Stian Schjetlein ble verdensmester i Slalåm i Lake Havasu.
Vi hadde også utøvere på en rekke internasjonale stevner. Dag Martin Drange (Ski GP3) og
Oliver Liseth (Ski GP3 junior) vant Svenska Cupen sammenlagt i hver sine klasser. I tillegg
vant Stian Schjetlein en runde av Jetcross Tour i Belgia.
Norges Mestere 2017:
Ulrik Berntsen - Ski GP1
Oliver Liseth – Ski GP3
Theodor Liseth – GP3.3 Junior.
Dag Martin Drange – Junior Sprint GP3 NM Veka
Vegard Liseth – Sprint GP3 NM Veka

Internasjonale mesterskaps medaljer 2018:
VM
UIM
Stian Schjetlein – 3. plass parallell slalåm.
IJSBA
Stian Schjetlein – 1. plass slalåm
Dag Martin Drange – 1. plass Ski 13-15 Lites
Theodor Liseth – 1. plass Ski-Lites 10-12
Theodor Liseth – 2. plass Jr. Ski Challenges 10-13
Theodor Liseth – 1. plass Ski-Stock 10-12
EM
UIM
Ulrik Berntsen – 3. plass Ski GP1
Dag Martin Drange – 3. plass Ski jr. 3.3 (13-15)
IJSBA
Theodor Liseth – 1. plass Ski-Lites 10-12
Kristoffer Kalland – 3. plass Ski-Lites 10-12
Dag Martin Drange – 2. plass Ski-Lites 13-15
Nordisk Mesterskap
Daniel Svae Andersen – 1. Plass Ski GP2
Ulrik Berntsen – 2.plass Ski GP1
Oliver Liseth – 2. plass Ski GP3
Theodor Liseth – 1. plass Ski GP3.3 (13-15)
Martin Jacobsen – 2. plass Ski GP3.3 (13-15)
Andre
World Finals IJSBA
Dag Martin Drange – 1. plass Amateur Ski Lites
Styret har i 2018 bestått av følgende personer:
Robert Andersen – Formann
Cecilie N. Kalland – Nestformann
Carina Bruvik Drange – Styremedlem
Jørn Ivar Liseth – Styremedlem
Stian Schjetlein – Styremedlem
Margrethe M Gudbrandsen – Styremedlem
Ivar Schjetlein – Varamedlem
Helge M. Andersen – Varamedlem

