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Forord 

Den siste handlingsplanen (2014-2019) var et godt og gjennomarbeidet dokument og den er 
derfor brukt som utgangspunkt for denne nye handlingsplanen. 
 
Handlingsplanen er et svært omfattende dokument som ikke nødvendigvis må leses fra 
første til siste side, men kan brukes som et oppslagsverk for å sjekke de områdene man har 
behov for. 
 
Arbeidet med den nye planen startet medio oktober 2018. Da arbeidet styret ved Anett 
Eidesund, Are Haslund og Bjarne Hiis og i tillegg Arild de Lange Nilsen og Geir Skjæveland, 
med de overordnede føringene for den nye planen.  
 
Samtidig med dette inviterte styret hele gruppen til et åpent møte hvor vi avdekket de 
faktorene som motiverte hver enkelt til å være med i BB11 gruppa. Et par torsdager senere 
hadde vi den samme øvelsen, hvor vi satte fokus på det som de-motiverte hver enkelt. 
Innspillene fra disse samlingene ble med som beslutnings- underlag for det videre arbeidet. 
 
Anett Eidesund og Bjarne Hiis skrev så ut et første forslag til ny plan. Denne ble gjennomgått 
av styret. Forslag til ny Handlingsplan ble så lagt ut til høring blant BB11 Gruppas 
medlemmer. Den nye planen ble så vedtatt på Gruppemøte 14.02.19.  
 
Handlingsplanen er ment å være et veiledende dokument som skal stake ut den langsiktige 
kursen og hjelpe oss til å jobbe systematisk. Ønsket er å gi en god oversikt over alle våre 
aktiviteter og virkemidler slik at vi kan nå de målene vi har satt oss.  
 
Nytt for denne planperioden er at vi har definert et BB11- år til å bestå av to sesonger, en 
Innesesong og en Utesesong. Med dette menes når båten er inne i Hallen og når båten er 
ute på vannet. Handlingsplanen er tilpasset denne kalenderen.  
 
Handlingsplanen skal gi oss en samlet oversikt over alle våre planer for perioden, vise våre 
mål, hvor vi står i dag og hvilke tiltak vi planlegger å gjennomføre for å innfri målene.  
 
Når vi også i denne nye handlingsplanen setter oss så klare og ambisiøse mål som det 
BB11 gruppa signaliserer, er det svært viktig at målene ikke nås grunnet en periode med 
kunstig høy aktivitet, men er vedlikeholdsbare over tid, basert på de retningslinjer og mål 
som skisseres i handlingsplanen. 
 
BB11 gruppa er ikke “for alle”, men for alle de som aktivt vil være med. Handlingsplanen 
bygger på at medlemmene i gruppa er villig til å delta og prioritere medlemskapet i ASF og 
BB11 gruppa slik planen vil kreve, fordi man føler man får tilbake vennskap, seiling og 
regatta. 
 
Handlingsplanen vil hvert år bli lagt frem på det årlige gruppemøte. Status for de i 
handlingsplanen omtalte fokusområder og våre overordnede mål, vil bli gjennomgått.  
 
Selv om det hviler et særlig ansvar på styret, er gjennomføringen av handlingsplanen et 
felles ansvar for alle medlemmene i BB11 gruppa. Styret vil derfor oppfordre alle våre 
medlemmer til å delta aktivt i foreningsarbeidet i planperioden. 
 
Arendal 10.01.19 
Styret BB11 gruppa 
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ANSVAR OG ORGANISERING 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Årsmøte i ASF er seilforeningens øverste organ. Avgjørelser her kan ikke 
overprøves av styret i ASF eller foreningens undergrupper. BB11 gruppa er således 
underlagt årsmøte, foreningens strategiplan og lover.  
Denne handlingsplanen må derfor være innenfor de vedtak og rammer som 
foreligger i ASF.  
 
Styret i BB11 gruppa har iht § 13 i ASF´s lover, konstituert seg selv. Et punkt i 
Handlingsplanen handler om å utarbeide et Veiledningsdokument som tydeligere 
beskriver hvordan styret i BB11 gruppa skal velges på årlig gruppemøte og hvordan 
styret skal jobbe.. 
.  

 
 
 

 

ÅRSMØTE 
ASF 

STYRET 
ASF 

 

STYRELEDER 
ASF 

 

STYRET  
BB11 gruppa 

GRUPPEMØTE  
BB11 gruppa 

STYRELEDER 
BB11 gruppa 
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RAMMEBETINGELSER / UTFORDRINGER 
 
 
Noen sterke sider 
 

1. Samhold, fellesskap, vennskap, og miljø er av gruppen selv nevnt som vår sterkeste 
side. 

2. Felles opplag og felles brygge er avgjørende for at vi lykkes. 
3. BB11 gruppa har en stor flåte av båter og de fleste er velholdte. 
4. BB11 gruppa har et positivt omdømme blant folk flest, og et ryddig forhold til 

samarbeidspartnere. 
5. Foreningen har mange dyktige medlemmer med høyt kompetansenivå. 
6. Styret er aktive og motivert for jobben. 
7. BB11 gruppa er en etablert undergruppe i ASF med lang tradisjon og godt 

omdømme i foreningen. 
8. Fremmøte på sesongstart, vår, sommer, høst cup og klubbmesterskap har vært jevn 
9. Fremmøte på vinterens torsdagssamlinger har vært jevn, spesielt knyttet opp mot 

felles pause kl. 1900. 
10.  BB11 Klubben nasjonalt jobber bra. 

 
 
Noen svake sider 
 

1. Antall aktive båter er noe lavere enn for et par år siden. 
2. Kompetansen og kvaliteten på regattagjennomføringene på torsdagene er for 

varierende. 
3. Resultatnivået fra NM har vært lavere enn våre sportslige mål.   
4. Noen av båtene har blitt stående i Hallen gjennom Utesesongen. 
5. Noen av båtene har aldri blitt ferdig restaurert. 
6. Arbeidsforholdene i hallen er mangelfulle mht strøm og lys. 
7. Porten er så vanskelig å operere at man må være to for å kunne åpne eller lukke 

den. 
8. Det er for få unge tillitsvalgte, seilere, båteiere i den yngre delen av målgruppen 
9. Innendørs leie har steget jevnt og er i ferd med å nå en maks tålegrense. 
10. Interessen for BB11 har vært sterkt avtagende i de tidligere dominerende stedene 

som f.eks. Brevik. 
 

 
Generelle vurderinger 
 

1. Befolkningssammensetningen endrer seg. Andelen eldre over 67 år vil de nærmeste 
årene gå noe ned, deretter vil andelen eldre øke. Dette er en gruppe som antakelig 
vil forbli spreke, og ha lyst til å drive med seiling. 

2. BB11 er en klassisk seilbåt som ikke lenger konkurrerer mot andre klasser grunnet 
sine fremtredende seilegenskaper, men trolig er interessant grunnet sine klassiske 
former og vedlikeholds potensiale. 

3. De siste 20 årene har deltakelse i frivillige organisasjoner vært omtrent uendret. Det 
er en utfordring å opprettholde og øke aktiviteten. 

4. Seilforeningen har et mål om å nå alle alderstrinn, og har derav tilpasset sin drift med 
ulike klasser som appellerer til ulike alderstrinn og behov. Dette er en filosofi BB11 
gruppa stiller seg bak og har tatt konsekvensen av. Vi er i dag en gruppe med 
“voksne” seilere, men alle som vil være aktive og bidra er velkomne i vårt miljø 
uansett alder. 
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FOKUSOMRÅDER 2019-2024  

 
Vårt motto er «Vennskap, Seiling, Regatta» i nevnte rekkefølge. 
 
Skal vi lykkes med dette gjelder viktige verdier som integritet, likeverd, toleranse, 
forståelse og respekt.  
 
Det er helt avgjørende at alle skal føle seg inkludert og være villige til å delta med 
frivillighet. 
 
Vi ønsker å skape en stor og bærekraftig klasse i Arendal som er med å prege 
bybildet, herunder spesielt i 2023 da Arendal feirer sitt 300 års jubileum og BB11 
gruppa samtidig er 30 år.  
 
Da aktivitetene i gruppa de senere år har blitt noe statiske og like fra år til år, skal vi i 
planperioden søke å fornye oss noe, slik at vi opplever noe nytt hvert år.  
 
Vi skal utvikle og gjennomføre tiltak som styrker BB11 gruppas økonomi, herunder 
avklare muligheter for økonomisk støtte ved å se på BB11 som et kulturminne. Dette 
for å sikre økt aktivitet og regatta seiling. 
 
I tillegg til at handlingsplanen er søkt fornyet, forbedret og forankret, er det også et 
fokusområde å synliggjøre og forankre den samme planen og tilhørende dokumenter 
blant BB11 gruppas medlemmer.  
 
 
 
 
 

FEM OVERORDNEDE MÅL 2019 - 2024 
 
1. Vi skal forsterke vårt motto «Vennskap, seiling og regatta » 
2. Legge til rette for at minimum 2/3 av alle seilere og båter, deltar på alle lokale 

arrangementer/tiltak. Så som cuper, sommerfest, klubbmesterskap, vinterfest og 
felles båtopplag/bryggeplass. 

3. Bli 30 båter som seiler regatta i Arendal. 
4. Gode felles fasiliteter på sjø og land, som brygge og vinteropplag. 
5. Ha seilere fra Arendal på topp 3 under NM.  
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Sportslige mål 
 

Beskrivelse/bakgrunn: 
Vårt motto «vennskap, seiling, regatta» sier litt om hvordan vi prioriterer, men vi er 
en del av idrettsforening og grunnlaget for at vi eksisterer er regattaseiling.  
Måten vi skal sikre dette på er å “holde på” medlemmene gjennom vennskap og 
utvikle seilere til regattaseilere. 
 
Vår regatta fokusering vil også bidra til at medlemmer i gruppa kan bidra og hevde 
seg i andre båter og klasser som ASF skal være representert i. 
 
 
Mål: 

1. Stor kunnskap og høyt kompetansenivå blant våre seilere. 
2. En medalje under NM og 4 seilere blant de 10 beste. 

 
 

Status: 
1. Varierende kunnskapsnivå og kompetanse. 
2. Vi har ikke hatt pallplasseringer de siste 2 årene. 4 seilere blant 10 beste, 

men med stadig dårligere plasseringer. 
 

 
Tiltak: (følgende tiltak gjelder for mål 1 og 2) 

• Mer kurs om regler og teknisk seiling. Bruke tid etter pausene på torsdager i 
Innesesongen til å heve kompetansenivået.  

• Oppmuntre til bruk av regler under aktiv seiling. 

• Gjennomføre/delta på dommerkurs hvert år. 

• Flere BB11 på fjorden, skjerpet konkurranse og båter som er bedre rigget og 
trimmet. 

• Gjennomfør enkelte seilaser som trening for å øke kunnskap og kompetanse.  

• Delekultur, fadderordning.  

• Arrangere trene/trimme samlinger 
 
Konsekvens: 

1. Høyere faglig og teknisk nivå på våre seilere. 
2. Vi får medalje og 4 seilere inn blant de 10 beste. 
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Handlingsplan 
 
 
Beskrivelse / bakgrunn:  
Handlingsplanen er ment å være et veiledende dokument som skal stake ut den 
langsiktige kursen og hjelpe oss til å jobbe systematisk. Ønsket er å gi en god 
oversikt over alle våre aktiviteter og virkemidler slik at vi når de målene vi har satt 
oss. Dette er et svært omfattende dokument som ikke nødvendigvis må leses fra 
første til siste side, men som kan brukes som et oppslagsverk for å sjekke de 
områdene man har behov for.  
 
Mål: 

1. BB11 gruppa skal ha eget styringsdokument for 5 år av gangen. 
2. Synliggjøre og forankre handlingsplanen blant BB11 gruppas medlemmer. 
3. Handlingsplanen skal være et dynamisk dokument som kan videreutvikles 

og forbedres av styret, men det kan ikke gjøres vesentlige endringer som 
går imot de overordnede mål som er listet opp i planens innledning. 

4. Innspill til handlingsplanen skal komme på det årlige gruppemøte. 
 
Status: 

1. Vi har i dag en handlingsplan som er eksistert i 5 år. 
2. Vi har ikke gjennomgått handlingsplanen og status på gruppemøter. 
3. Styrevedtak har blitt endret i handlingsplanen når mål er oppnådd. 
4. Har ikke tidligere fått tilbakemeldinger på gruppemøte. 

 
Tiltak: 

1. Styret lager for 5 år av gangen en handlingsplan.  
2. Gjennomgå handlingsplanen og status med arbeidet fra denne på årlig 

gruppemøte.  
3. Alle endringer styret fatter skal oppdateres i handlingsplanen. 
4. Åpne for Innspill til handlingsplanen på det årlig gruppemøte i BB11 

gruppa. 
 

 
Konsekvens: 

1. Mer målrettet og oversiktlig strategi. 
2. Medlemmende for eierskap til handlingsplanen.  
3. Handlingsplanen blir foredlet og forbedret. 
4. Handlingsplanen blir levende dokument som reflekterer gruppa. 
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Aktivitetsplan 
 
Beskrivelse / begrunnelse: 
Aktivitetsplanen skal utarbeides årlig av styret i BB11 gruppa den skal gjenspeile de 
langsiktige planene i Handlingsplanen og systematisk ta for seg de tiltak som er satt 
opp for å nå målene. Aktivitetsplanen er ment å holde oss på riktig spor i forhold til 
handlingsplanen, men er også å anse som en timeplan for styret der hver aktivitet 
har en start og slutt dato. Dette vil gi BB11 styret bedre styring på oppgaver som vil 
gi bedre resultater.  
 
 
Mål: 

1. Lage aktivitetsplan hvert år som avspeiler de langsiktige linjene i 
handlingsplanen.  

2. Synliggjør aktivitetsplanen. 
 

Status: 
1. Vi har i dag laget aktivitetsplan. 
2. Vi har ikke synliggjort aktivitetsplanen. 

 
Tiltak: 

1. Lag aktivitetsplan 
2. Presenterer aktivitetsplanen på gruppemøte. 
     Oppslag i Bua for den aktuelle perioden. 

 
Konsekvens: 

1. Bedre styring på oppgaver og bedre resultater for de kommende to sesonger.  
2. Enklere for medlemmer å planlegge sin egen BB11 sesong.  
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Terminlister 
 
Beskrivelse / begrunnelse: 
BB11 gruppa må hvert år gi ut gode terminlister som inneholder en fullstendig 
oversikt over alle arrangementer det er ønskelig at BB11 seilerne skal delta på. 
Dette for å sikre deltagelse. Terminliste for den kommende inne- og Utesesong skal 
være tilgjengelig ved båtopptak. Ref Årshjulet. 
 
 
Mål: 

1. Fortsette å gi ut terminlister for vår, sommer og høst i god tid før. 
2. Legge arrangementer på tilnærmet lik helg hvert år.  

 
Status: 

1. Terminlisten har kommet ut som planlagt. 
2. Arrangementer er på tilnærmet lik helg hvert år.  

 
Tiltak: 

1. Påse at terminliste for aktuell sesong kommer ut i tide og at de gir oversikt 
over alle aktiviteter. 

2. Henge opp terminlister i Bua og publiser på nettsiden.  
     Inngår som tema i «Styrets 5 min» på Bua/Knubben 
 

Konsekvens: 
1. Bedre oversikt for medlemmer, og større deltakelse. 
2. Skape forutsigbarhet for medlemmene med hensyn til egen tidsplanlegging. 

 
 
 

 
  



11    

 

Årshjul 
 
Beskrivelse / begrunnelse: 
For å ha en fullstendig oversikt over alle oppgaver og sikre at arbeidet i BB11 
gruppa, er det ønskelig med et årshjul som synliggjør når oppgave inntrer og når vi 
må starte arbeidet. Fargekode skal beskrive status i oppgave.  
 
 
Mål: 

1. BB11 styret bruker årshjul som en del av sin planlegging og gjennomføring av 
driften.  
 

Status: 
1. Styret i BB11 bruker årshjulet til planlegging og gjennomføring av driften. 

 
Tiltak: 

1. Gjennomgang av forrige og neste periode på hvert styremøte.  
 

Konsekvens: 
1. Vi får en bedre oversikt over alle oppgaver og hendelser, og kan begynne 

planlegging i god tid. 
     Sikrer effektivt og målrettet arbeid i styret.  
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Helse Miljø og Sikkerhet (HMS) 
 

Beskrivelse / begrunnelse: 
HMS er viktige tema for både inne- og Utesesong. Feil eller ulykker vil for alle kunne 
få alvorlige konsekvenser. Tiltak her vil kunne redusere fare for brann, materiell og 
menneskelig skade.  
 
Mål: 

1. All seiling skal foregå med vest, i trygge oversiktlige farvann og under vindforhold 
som kan mestres av så vel mannskap som utstyr. Regattaansvarlig skal etter seilas 
forsikre seg om at alle er kommet trygt til havn. 

2. Ved opptak skal en person fra styret påse at ingen beveger seg under hengende last, 
og at plassering av båter foregår trygt uten fare for klemskader eller velt. Bruk av 
høytrykkspyler må også foregå på en forsvarlig måte uten fare for at det oppstår 
skade. 

3. I hallen må det foreligge planer ved evt. brann. Det må være tilstrekkelig med 
brannslukningsutstyr på klart merkede steder. 

4. Det bør brukes adekvat verneutstyr som briller, maske og hørselsvern til de ulike 
oppgavene som utføres. 

5. Det må være regler for bruk av lakkutstyr og lagring av brukte filler som inneholder 
tynningsmiddel, og / eller annet brannfremmende materiell. 

6. Alle båter må være forsvarlig sikret i sine krybber. Styret må i samarbeid med eier 
tilse at krybben er i forsvarlig stand før opptak. 

7. Det skal kun brukes maskiner som er koblet til støvsuger, der denne type maskiner 
er tilgjengelig på markedet for gjeldene oppgave. 

 
Status:  

1. Noen regattaer har vært avviklet i for sterk vind. Regattaansvarlig har ikke hatt som 
oppgave å sjekke at alle er kommet til land etter seilas. 

2. Det har vært slurvet med hengende last, forflytning av båter og bruk av 
høytrykksspyler. 

3. Det foreligger ikke planer ved evt. brann. Det er ikke nok brannslukningsapparater. 
4. Det brukes ikke konsekvent maske under sliping av båtene. Det er ingen regel for 

hva man kan pusse, eller hvor lenge. 
5. Det er ingen retningslinjer for behandling av ildsfarlig materiell. 
6. Styret har ikke sjekket alle båter etter plassering i krybbe. 

 
Tiltak: 

1. Hvert år, ved slutten av Innesesongen, avsettes en torsdag for gjennomgang av 
veiledningsdokumentet for vår, sommer og høstcupen og seilingsbestemmelsene, 
med fokus på HMS. I løpet av Utesesongen, avsette tid for fokus på sikkerhet under 
regatta. 

2. Styret påser at det er en ansvarlig for at sikkerheten ivaretas under opptak. 
3. Hvert år, ved begynnelsen av Innesesongen, avsettes en torsdag til gjennomgang av 

HMS, herunder bruk av maske, behandling av ildsfarlig materiell etc.  
4. Sikring av båt i krybber inntas som eget punkt i arbeidsfordeling ved båtopptak. 
5. Det lages skriftlige planer for brann. 

 
Konsekvens: 

1. Vi reduserer faren for uhell og skader. 
2. Mindre/reduserer fare for materiell og menneskelig skade under brann eller skade. 

3. Mindre fare for langtidsskader. 
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Veiledningsdokumenter 

 
Beskrivelse / begrunnelse: 
Samlet sett har BB11 gruppa en rekke ulike aktiviteter spredt utover året. Det er et 
stort spenn mellom å lage en god fest på Seilerhytta, tilrettelegge for et bra 
vinteropplag, arrangere en regatta riktig osv. For å sikre kvalitet og kontinuitet på de 
ulike aktivitetene er det ønskelig med planleggingsskjemaer som konkretiserer de 
spesifikke oppgaver som skal løses rundt hver aktivitet. Dette sikrer at kunnskap og 
informasjon ivaretas og går i arv. 
 
Mål: 

1. Ha oppdaterte Veiledningsdokument til alle våre faste aktiviteter. 
2. Strukturer tilhørende Excel ark slik at det oppleves mer tilgjengelig og 

nyttig for medlemmene i arrangementskomiteen.  
3. Utarbeide manglende Veiledningsdokument for BB11 styret, styrearbeid 

og gruppemøte.  
Status: 

1. Veiledningsdokumentasjonen er ikke helt oppdatert på alle arrangementer.  
2. Excel arkene er ikke helt oppdatert og vi mangler en quick-guide. 
3. Vi mangler veiledningdokument på BB11 styret, styrearbeid og 

gruppemøte.  
 

Tiltak: 
1. Tilrettelegge og sikre evaluering av alle arrangementer.  
2. Utarbeide manglende Veiledningsdokument for BB11 styret, styrearbeid 

og gruppemøte. 
3. Utarbeide oppdaterte Excel ark og quick guide.  

 
Konsekvens: 

1. Vi sikrer kvaliteten på arrangementer. Kunnskap og informasjon ivaretas og 
går i arv. 

2. Enklere å skaffe oversikt over hva som må gjøres i forkant, under og etter et 
arrangement.  

3. Skaper retningslinjer for styret og forutsigbarhet for styremedlemmene og 
BB11 gruppas medlemmer.   
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Sjøen  
 
Beskrivelse / bakgrunn:  
Byfjorden har siden 1995 vært BB11 gruppas naturlige banevalg for vår, sommer og 
høst cup. Sesongstart og klubbmesterskap har vært knyttet opp til farvannet rundt 
Seilerhytta på Brattholmen. NOV Race og NM har vært avholdt i byfjorden.   
 
 
Mål: 

1. Fortsatt benytte byfjorden til vår, sommer, høst cup. 
2. Benytte farvannet rundt Seilerhytta til seilas ved sesongstart og 

klubbmesterskap. 
3. Benytte byfjorden til NOV Race / tilsvarende og NM. 

 
Status:  

1. Byfjorden benyttes under vår, sommer og høst cup. 
 

Tiltak: 
1. Fortsatt benytte byfjorden under vår, sommer og høst cup.  

 
Konsekvens: 

1. Skaper forutsigbarhet for seilerne og unngår unødvendig bruk av tid for å 
komme til og fra banen 
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Seilsportanlegg for ASF og BB11 gruppa 
 
Beskrivelse / bakgrunn:  
Seilerhytta på Brattholmen er seilforeningens sportslige anlegg. Da vår, sommer og 
høst cup avholdes på byfjorden begrenser det den ukentlige bruken av Seilerhytta 
knyttet opp mot regattaer. Vi har siden 1998 brukt anlegget på Brattholmen til å 
arrangere sommerfest og klubbmesterskap.  
Når det gjelder spørsmålet om et nytt felles seileranlegg mener vi at dette må ligge 
nært sentrum, og gjerne i sentrum for å dekke våre behov best mulig. BB11 gruppa 
vil gjerne understreke at våre behov ikke nødvendigvis er forenlige med hva som 
totalt sett er en optimal løsning for ASF. 
 
BB11 gruppa har fått støtte til å videreutvikle Bua som samlingsted for gruppen. Et 
slikt felles sted er avgjørende for de å nå de mål vi har satt oss. Arbeidet med å 
forbedre forholdene i og rundt Bua vil fortsette i planperioden.  
 
 
Mål: 

1. Fortsatt prioritere Seilerhytta som arena til sommerfest og 
Klubbmesterskap. 

2. Delta på felles dugnad på Seilerhytta. 
3. Vedlikeholde og videreutvikle Bua.  
4. Seileranlegg nært eller i sentrum. 

 
Status: 

1. Kun Seilerhytta har blitt benyttet til sommerfest og klubbmesterskap. 
2. BB1 gruppas deltakelse på felles dugnad har vært svak og til dels helt 

fraværende. 
3. Vi mangler en plan for ferdigstillelses og vedlikehold. 
4. Vi har ikke et seileranlegg nært eller i sentrum. 

 

Tiltak: 
1. Fortsette med Seilerhytta i Utesesongen. Vurdere nye steder for 

Vinterfesten. 2.  
2. Sette felles dugnad på Seilerhytta i terminlista. Sende ut informasjon om 

dugnad til alle BB11 seilere og ordne felles transport til hytta 

3. Utarbeide plan for arbeid med Bua. 
4. Fremsette våre ideer og behov for styret i ASF og årsmøte. 

 
Konsekvens: 

1. Styrket forhold til moderklubben. BB11 seilerne knyttes opp mot 
Seilerhytta. Synliggjøring av at BB11 gruppa tar felles ansvar. 

2. Styrker vår mulighet for et sentrumsnært seilsportanlegg. 
3. Forbedring av Bua vil være et viktig element og bidra til en styrket BB11 

som gruppe. 
4. Større forståelse og muligheter for økonomisk støtte. 
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Knubben   
 
Beskrivelse / bakgrunn:  
Knubben har siden gruppas oppstart i 1995 vært gruppas faste utgangspunkt for regattaene 
i vår, sommer og høst cup. Knubben eies privat, men BB11 gruppa har fått anlegge 
flytebrygge og bruke anlegget etter behov uten å betale avgift eller leie. Nåværende eiere 
har også signalisert at de kan være positive til et samarbeid om videre bruk og en lett 
oppussing hvor BB11 gruppa kan bidra med dugnad. Så langt har det ikke vært vinduer og 
dører, og det har ikke vært oppbevart utstyr tilhørende klubben på Knubben. Eierne kan 
være positive til oppføring av enkle vegger, dører og vinduer om vi skulle ønske et lukket 
rom for oppbevaring av regattautstyr.  
 
Mål: 

1. Fortsatt benytte Knubben til felles pause under vår, sommer og høst cup. 
2. Ha gode brygger som gjør det enkelt å legge til under pausen. 
3. Benytte Knubben som utgangspunkt for våre regattaer. 
4. Stimulere eierne til å heve standarden på stedet. 
5. Ha skriftlig kontrakt om bruk av Knubben. 
6. Vurdere tiltak for oppbevaring av regattautstyr. 

 
Status: 

1. Knubben benyttes til felles pause for vår, sommer og høst cup. 
2. Bryggene er i dag delvis dårlig forankret uten fendere og det mangler 

bryggeplasser. 
3. Avhengig av vinden, men Knubben er første valget.  
4. Vi har jobbet lite mot nye eierne de siste årene. 
5. Siste skriftlige kontrakt for Knubben går tilbake til 1999. Det er nå nye eiere på 

Knubben. Disse har planer om full rehabilitering til by jubileet 2023. 
6. Det er ikke mulig å oppbevare regattautstyr på knubben i dag.  

 
Tiltak: 

1. Heve kvaliteten på pausen ved å etablere/sette opp fastlenket bord for servering. 
2. Kontakte Havnevesenet og eiere av Knubben for å kartlegge muligheten til å 

legge ut mer brygger på Knubben. Kontakte havnevesenet eller andre aktuelle 
kandidater for å høre om de har brygger som kan brukes på Knubben. 

3. Bruke veiledningsdokumentasjonen og informere regattaansvarlig.  
4. Etablere en aktiv kontakt mot eiere av Knubben. Avklare vår situasjon i 

forbindelse med den planlagte rehabiliteringen.  
5. Skrive ny kontrakt om bruk av Knubben med nåværende eiere.   
6. Tilrettelegge for eget rom, eller oppbevaringsboks til regattautstyr. 
 

Konsekvens: 
1. Bedre plass til flere båter. Dette tror vi vil heve trivsel og seilerglede. 
2. Styrker våre muligheter på Knubben og medvirker til langsiktig samarbeid med 

eiere. 
3. Hyggelige omgivelser i pausen og kveldsola. Skaper forutsigbarhet for seilerne.  
4. Sikrer forutsigbarhet ved bruken av Knubben. 
5. Gjør det enklere å forsvare investeringer som for eksempel brygger. 
6. Forenklet arrangering av regatta. 
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Samlet vinteropplag 
 

Beskrivelse / bakgrunn:  
Siden 1997 har BB11 gruppa hatt samlet opplag av BB11 på vinterstid. Frem til 2001 var 
dette opplaget i de gamle jernbanehallene i Barbu. Siden 2002 har samlet opplag vært ved 
gamle Lettmetallen på Vestre Saltrød.  Primært er målet å fylle hallen med BB11, men for å 
avlaste på økonomien har vi leid ut til andre båter også, da fortrinnsvis trebåter. Det er et 
mål at det skal være nok plass rundt båtene til å utføre nødvendig vedlikehold, reparasjoner 
og skape trivsel rundt båten. 

 
Mål: 

1. Fortsatt ha alle BB11 i Arendal til felles vinteropplag. 
2. Gode individuelle arbeidsforhold i opplagshallen med gode lagringsmuligheter av privat verktøy, lys 

og strømforhold. Samt god og tilstrekkelig plass rundt hver enkelt båt. 
3. Gode felles arbeidsareal som arbeidsbenk, lakkebu og systue. 
4. Like krybber til alle. 
5. Tilrettelegge for nødvendig felles utstyr. 
6. Ha en oversikt over plasseringen av båtene. 
7. Få utbedret skyvedørsporten i hallen. 
8. Ha egen nøkkelboks med kode som sikrer tilgang til sikringsskap 2 etg. 
9. Ha en leiekontrakt som alle leietakere anses som å ha godtatt ved opplagsstart. 
 

Status: 
1. Alle BBer i Gruppa er samlet i hallen. 
2. Det er i dag gode individuelle arbeidsforhold i hallen, men det er enkelte steder i hallen med dårlig 

lysforhold. Ikke alle har hylleplass. 
3. Det er i dag gode felles areal, men systua er ikke ferdigstilt.  
4. Det er i dag noe avvik på krybbene.  
5. Det mangler i dag noe felles utstyr som rør til avsug, hjul til Dewalt høvelen, båndsag og trillebord 

med plass til Dewalten og fres.  
6. Det foreligger en oversikt over dagens plassering av båtene. 
7. Det må i dag være to eller flere personer får å åpne lukke porten. 
8. Det mangler nøkkelboks og nøkkel.  
9. Er hensyntatt i kontrakt. 

 
Tiltak: 

1. Ha fokus på gjennomføring av andre mål knyttet til forbedring av hall/vinteropplag. 
2. Lage flere hyller og fordele en hylle til hver båt. Kjøpe nye lamper og forbedre lysforhold der det er 

mangelfullt.  
3. Ferdigstille systua med gulv og sette opp vinduer. Flere strømuttak ved arbeidsbenk.  
4. Det gis hjelp til å få alle krybbene like, på noen vil det bety litt sveising. 
5. Kontakte Henriksen Snekkeri eller andre, for å søke/overta utstyr/verktøy. 
6. Lage oversikt over plassering av båtene. 
7. Kontakte utleier for å avklare mulighet for utbedring av porten. 
8. Skaffe nøkkelboks og nøkkel.  
9. Informasjon på faktura at kontrakt godkjennes ved betaling.  

 
Konsekvens: 

1. Dette styrker miljøet og er med på å sikre gjensalg internt i Arendal. Samlet aktivitet i hallen skaper 
seilaktivitet i Utesesongen. 

2. Det blir lettere å jobbe på båtene og skaper større trivsel 
3. Det blir lettere å gjøre arbeid på båtene og skaper triveligere omgivelser, som er med å øke 

trivselen til medlemmene. 
4. Det blir enklere og tryggere å transportere båtene på henger og enklere og tryggere å flytte båtene 

innvendig i hallen. 
5. Det blir mer gunstig å ha båten i hallen og bedre kvalitet på arbeidet som gjøres. 
6. Det blir enklere å plassere båtene neste år. 
7. Man kan være alene i hallen og ha porten oppe.  
8. Vi unngår at noen må reise hjem fra bua når strømmen går, reduserer et misstrivselsmoment. 
9. Skaper ryddigere forhold til kontraktsituasjonen. 
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Samlet sjøsetting og opptak 
 
Beskrivelse / bakgrunn:  
BB11 gruppa har helt siden starten med felles vinteropplag også lagt opp til felles sjøsetting 
og felles opptak. Og dette er per i dag inkludert som en del av leien for BB11 opplaget.  
Felles opptak/sjøsetting er kun på forhåndsbestemte datoer som det henvises til i 
leiekontrakt. Utgifter til sjøsetting og opptak av BB-11 utover avtalte datoer må båteier selv 
dekke. Eiere av andre båter enn BB11 må selv dekke opptak og uttak. Det legges kun opp til 
et felles opptak og uttak pr sesong. Styret har ved særskilte anledninger mulighet til å innfri 
en ekstra sjøsetting, dersom dette vurderes som særskilt fordelaktig, rekrutterende og 
motiverende for miljøet i sin helhet for den kommende sesong. 
 
Mål: 

1. Fortsatt inkluderte felles opptak og sjøsetting i leieprisen for vinteropplag. 
2. Dato for sjøsetting og felles opptak inkluderes i terminliste.  
3. Det er et mål at alle båter som har fullført restaurering og kun har foretatt ordinært 

vedlikehold sjøsettes hvert år. 
4. Det er et ønske at alle BB’er som lagres i hallen sjøsettes årlig og deltar på våre 

felles aktiviteter. I leiekontrakten for vinteropplag bør det opplyses at inaktive båter 
kan miste sin plass i hallen dersom andre aktive seilere med BB11 gjerne vil lagre sin 
BB11 i felles opplagshall, men er forhindret fra dette grunnet inaktive båter som 
opptar den alternative plassen. Styret har anledning til å gjøre særskilte vurderinger 
og unntak om dette synes fornuftig og hensiktsmessig for miljøet. 

5. Styret skal i planperioden, for å styrke økonomien, avklare muligheter for å kreve leie 
av regattaklare båter som blir stående i hallen gjennom Utesesongen. Videre også få 
vurdert muligheten til å leie ut Hallen for midlertidig bruk gjennom Utesesongen.  

 
Status:  

1. Opptak og sjøsetting er inkludert i leieprisen. 
2. Opptak og sjøsetting er inkludert i terminlisten. 
3. Kun 17 av 22 mulige båter ble sjøsatt vår 2018 
4. Er inkludert i leie avtale 
5. Ikke vurdert til nå 

 

Tiltak: 
1. Hensynta kostnaden ved opptak og sjøsetting ved beregning av leieprisen. 
2. Skrive dato for opptak og sjøsetting inn i terminlistene. 
3. Styret jobber aktivt med å motivere eiere som har hatt båter stående passivt i hallen 

over mer enn et år. 
4. Punkt 4 føres inn i kjøpskontrakt. 
5. Utvalgt gruppe avklarer muligheter og styret tar så stilling til dette 

 
Konsekvens: 

1. Forutsigbarhet for seilerne og enklere å planlegge egen tid. 
2. Flere sjøsatte båter og flere aktive seilere 
3. Flere aktive seilere, som skap er seilglede. 
4. Inaktive medlemmer opptar ikke plass som aktive medlemmer kunne brukt. 
5. Forbedret økonom i Hallen. Mulig reduksjon av leien i Vintersesongen  
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Samlet bryggeplass 
 
Beskrivelse / bakgrunn: 
Siden 2000 har BB11 miljøet hatt samlet bryggeplass for BB11. Først i Kittelsbukt og 
så ved Arendal gamle rådhus fra 2003. Fra 2015 er båtene tilbake i Kittelsbukt og nå 
sammen med Maritim Mestring og Xpresser.  
 
Mål: 

1. Fortsatt samle alle BB11 i Arendal på felles brygge i byen 
2. Forsterke synlighet overfor forbipasserende. 
3. Ha faste plasser gjennom en sesong og gode fortøyningsforhold 
4. Ha en tett og god dialog med Arendal Havn 
5. Få lagringsplass for regattautstyr som er enkelt tilgjengelig. 

 
Status:  

1. Det er i dag 4-5 sjøsatte båter som ligger ved private brygge. 
2. Det er kun et enkelt skilt med informasjon om BB11 gruppa som er stilt opp 

ved brygga. 
3. Det er i dag faste plasser og gode fortøyningsforhold ved brygga. 
4. Sporadisk, foreligger ingen plan for kontakt. 
5. Har ikke dette i dag, kun i ASF sitt rom ved Arendal Havn 

 
Tiltak: 

1. Kontakte eiere som ikke ligger på samlet bryggeplass, og oppmuntre til 
dette. 

2. Sette opp portal som er laget profesjonelt om BB11 gruppa og BB11 båten 
i samarbeid med Maritim Mestring.  

3. Tidlig ta kontakt med Arendal havn for å sikre felles brygge plasser i 
planperioden.  

4. Leder/styret tar kontakt før sesongstart og ved sesongavslutning. Invitere 
havnesjefen til vinterfest.  

5. Kontakte havnesjefen og høre om muligheten for å få tidligere 
lagringsplass tilbake. 

 
Konsekvens: 

1. Kort fra brygge til regattabane, samt skape sosial trivsel på brygga før og 
etter seilaser. Felles brygge skaper bedre miljø før og etter regattaer. 

2. Vi øker kunnskapen om BB11 gruppa, og letter rekruteringen. Samtidig blir 
BB11 gruppa tydeligere som en del av ASF og synliggjør vår aktivitet.  

3. Felles bryggeplass er en av de viktigste faktorene for vekst i gruppa. 
4. Tilrettelegger for et godt samarbeid, som sikrer fortsatt felles bryggeplass.   
5. Letter gjennomføringen av regatta.  
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Bøyebåt 
 
Beskrivelse / bakgrunn:  
BB11 gruppa har siden 2003 disponert en GH14 til bøyebåt. Denne har vært lagret 
ved felles opplagsplass for BB11 og motoren har vært levert inn til årlig service. 
Ordningen har fungert fint, men båten er liten og bøyeutstyret tar mye plass. Det bør 
vurderes en større bøyebåt hvor regattautstyret kan oppbevares permanent. Egen 
bøyebåt er viktig for driften av BB11 gruppa. Sannsynligvis er det viktig at båten er 
relativt rask, så det ikke tar lang tid å legge om en bane. 
 
Mål: 

1. Ha en god bøyebåt til arrangering av vår, sommer og høst cup 
2. Ha båt og motor i god teknisk stand. 
3. Vurdere å legge til rette for lagring av regattautstyr om bord i båt. 
4. Bøyebåt ligger fortøyd på felles brygge for BB11. 
5. Ha gode rutiner for fylling av drivstoff til regattabåt. 

 
Status:  

1. Gruppa disponerer i dag en GH14. 
2. Motor og båt trenger bedre vedlikehold. 
3. Det er pr i dag ikke plass til å lagre regattautstyr i båt. 
4. Bøyebåt ligger fortøyd på felles brygge for BB11. 
5. Rutinene for fylling av drivstoff bør forbedres. 

 
Tiltak: 

1. Påse at ASFs tar høyde for midler til drift av bøyebåt i budsjett. 
2. Påse at motor leveres til service hver høst. Påse at båt blir vedlikeholdt. 

Ha en som er ansvarlig.  
3. Avklare med ASF om muligheter for å skaffe bøyebåt som har større 

plass. 
4. Fortsatt ha bøyebåt ved felles brygge. 
5. Regattasjefen i styret må påse at båten har drivstoff. 

 
Konsekvens: 

1. Driftssikker motor og båt. 
2. Motoren får lengre levetid. 
3. Det blir lett å lagre regattautstyr om bord i båten. 
4. Letter og forenkler gjennomføring av regatta. 
5. Vi minimerer usikkerhet og problemer ved arrangering av regatta.  
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Klubb-båt 
 

Beskrivelse / bakgrunn:  
BB11 gruppa har en foreningsbåt som brukes til rekruttering. Denne båten trenger 
som andre BB11 litt stell og tilsyn. Det er gruppas felles ansvar at denne båten 
ivaretas. Den som får ansvaret for pass av båten i Utesesongen må til enhver tid 
passe på at båten flyter.  
 
Mål: 

1. Fordele tilsyn når båten ligger på vannet. 
2. Fordele oppgaver på hva som må gjøres av vedlikehold.  
3. Utarbeide tilstandsrapport etter endt Utesesong 

 
Status:  

1. Tilsyn har vært lagt på få personer. 
2. Vedlikeholdsarbeidet er lagt på få personer. 
3. Vi har i dag ikke rutiner for å utarbeide tilstandsrapporten etter endt 

Utesesong.  
 

Tiltak: 
1. Lage egen liste med fordeling av båten til gruppas medlemmer for 

Utesesongen 
2. Lag en liste og spørre personer om konkret vedlikeholdsarbeid.  
3. Utarbeide en tilstandsrapport etter endt Utesesong. 

 
Konsekvens: 

1. Rettferdig fordeling av oppgaver. 
2. Skaper aktivitet og tilhørighet i gruppa.  
3. Velholdt klubb-båt. 
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Regatta utstyr 
 

Bakgrunn/Beskrivelse: 
BB11 gruppa har eget utstyr for regatta. Dette har tradisjonelt bestått av bøyer, 
signalflagg, tau, moringer, regattaperm og blåse. Bøyeutstyr med tilbehør har i den 
senere tid vært lagret i klubb-båten. Øvrig regattautstyr lagres i egen kasse som står 
på kontoret til Arendals Seilforening i gjestehavna.  
 
Mål: 

1. Ha egnede bøyer med håndtak, moringer og tau 
2. Ha nødvendige signalflagg og signalutstyr 
3. Ha oppdaterte regattaperm med alle nødvendige papirer - laminert. 
4. Påse at alt utstyr er i god stand og optimalisert 

 
Status:  

1. Vi har i dag bøyer (uten håndtak) og tau med ferdig tilpassede lengder. Vi har 
også Lindex for peiling av bane. 

2. Enkelte flagg er i dårlig stand og signalutstyr går tom for strøm.  
3. Regattapermen blir oppdatert før hver Utesesong. 
4. Utstyret trenger en gjennomgang hvert år. 

 
Tiltak: 

1. Vedlikeholde egnede bøyer, moringer og tau. Skaffe bøyer med håndtak. 
2. Påse at alle nødvendige flagg er på plass og montert på stang. Regattasjefen 

må påse at det er strøm på utstyret.  
3. Oppdatere regattaperm hvert år – tas inn i års hjulet. 
4. Se over alt utstyr som er i bruk og sikre rapportering når noe er ødelagt eller 

trenger vedlikehold. 
 
Konsekvens: 

1. Forenkler utsetting av bane, og gjør det enklere å legge om bane mellom  
seilaser. 

2. Sikrer en korrekt gjennomføring av seilaser og styrker seilkunnskapen. 
3. Sikrer lik informasjon til alle seilere, samt en samlet oversikt over alle 

nødvendige papirer. 
4. Sikrer en bedre gjennomføring av regattaene. 
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BB11   
 
Beskrivelse / bakgrunn:  
BB11 båten er selve bærebjelken i BB11 gruppa. Båtvalget er ikke tilfeldig, og grunner ikke som man 
lett vil tro i en forkjærlighet for gamle trebåter. Da spiren til BB11 gruppa startet opp i 1993 var 
betegnelsen Kjølbåtgruppa. Bakgrunnen for dette navnevalget var at ASF ønsket seg en klasse for 
små kjølbåter rundt 20 fot. De første årene seilte båter som Oslojolle, Killing, Grimstadjolle, BB11 og 
Yngling. Dette var en artig tid, men det ble fort enighet om at en en- type klasse ville gjøre forholdene 
mer rettferdig for alle. Vi hadde tre mål: bygge gode vennskap, mulighet for samlinger hele vinteren 
og en bærekraftig klasse Litt undersøkelser rundt om i landet viste fort at de klassene som holdt 
lengst på interessen var trebåter. Deres storhetstid som det ypperste på regattabanen var over, nå 
var det først og fremst ønsket om en-type og bevaringsglede som holdt liv i klassene. Dette passet 
våre behov godt. Ingen klasse i landet har noen gang vært større enn BB11. Det er mange båter på 
markedet, og et visst vedlikehold og restaureringsbehov ville sikre ukentlig aktivitet hele vinteren. 
Dette har så langt vist seg å være en god oppskrift.  

  
 

Mål: 
1. Ha 30 regattaklare BB11ere i Arendal. 
2. Restaurere og ivareta BB11 så de holder teknisk god stand. 
3. Ha skriftlige intensjons og gjenkjøpsavtaler med samtlige BB11 eiere. 
4. Tilrettelegge for felles innkjøp av seil. 
5. Tilrettelegge for tilgang til / og kjøp av nødvendig utstyr 
6. Ha 90% av alle BB11ere i Arendal sjøsatt hver sommer. 
7. Det er ikke et mål for BB11 gruppa å eie egne BB11ere. 

 
 

Status:  
1. Pr. 2018 var det 15 sjøsatte BB11 
2. Teknisk standard på noen båter er litt lav 
3. Pr. 2018 foreligger det 15 skriftlige avtaler som er lagret 
4. Pr. 2018 har vi ikke jevnlig tilrettelagt for felles innkjøp av seil 
5. Ikke konsekvent tilrettelagt for tilgang til / kjøp av nødvendig utstyr. 
6. Pr. 2012 har vi ca. 40% av båtene sjøsatt 
7. BB11 gruppa eier i dag 4 stk. BB11. 

 
Tiltak: 

1. Øke informasjonen om BB11 gruppa via media, web og venner. Tettere oppfølging av dagens 
BB11 eiere. 

2. Tilrettelegge forholdene i hallen slik at det oppmuntres til vedlikehold og oppgradering av 
båtene. 

3. Kontakte samtlige BB11 eiere i BB11 gruppa og oppmuntre dem til å skrive kontrakt. 
4. Styret kommer hvert år med en anbefaling om valg av seil og samordner kjøp når det er 

behov for dette. 
5. Styret tilser at det til enhver tid er en ansvarlig for tilgang til / kjøp av nødvendig utstyr. 
6. Det må jobbes mer direkte mot hver enkelt båteier gjennom hele vinteren, samt tilrettelegge 

forholdene i hallen. 
7. Styret i BB11 gruppa må påse at båtene blir solgt lokalt i Arendal og blir en del av miljøet. 

 
Konsekvens: 

1. Vi får en jevn vekst av sjøsatte båter hvert år til vi når målet om 30 båter. 
2. Vi får flere BB11 på sjøen i teknisk god stand, og det blir mer inspirerende å seile. 
3. Vi sikrer at båtene blir i Arendal, og holder prisnivået nede.  
4. Vi oppnår bedre priser, holder utgiftene nede, og får de beste seilene. 
5. Interessen for miljøet holdes oppe, og seilgleden økes. 
6. Interessen for miljøet holdes oppe, og seilgleden økes. 
7. Vi unngår unødige utgifter, bruker energien i styret mot medlemmer og ikke mot forvaltning av 

utstyr. 
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Server 

 
Beskrivelse / bakgrunn:  
BB11 gruppa har aldri hatt tilgang til dedikert server/sky-løsning, men har tatt vare 
på gamle dokumenter og systematisert disse og gjort de tilgjengelige gjennom 
fildeling på Nedrive. Dessverre har ikke ASF en fullgod server/-skyløsning løsning 
hvor vi i felleskap kan lagre foreningens dokumenter. Dette «tvinger» oss til å 
komme opp med en reserveløsning for BB11 gruppa. Her bør alt av bilder, resultater 
og dokumenter lagres. 
 
Mål: 

1. BB11 gruppa har tilgang til egen server/ sky-løsning. Denne bør driftes av 
ASF 

2. Serveren skal lagre alle bilder, resultater og dokumenter som brukes i BB11 
gruppa 

3. Alle i styret til BB11 gruppa skal ha tilgang til server. 
4. Det må tas backup jevnlig. 

 
Status:  

1. Vi har tilgang til privat server 
2. Vi har i dag felles lagring av alle resultater, bilder og dokumenter 
3. Alle i styret har lesetilgang til server. 
4. Det har ikke vært server og backup har ikke vært tatt. 

 
Tiltak: 

1. Jobbe for egen server/nett-sky for ASF og BB11. 
2. Alle resultater, bilder og dokumenter lagres på felles server. 
3. Alle i styret gis lesetilgang til server. 
4. Det tas jevnlig backup 

 
Konsekvens: 

1. Dette forenkler styrearbeidet og gir en bedre oversikt for alle i styret. 
2. Dette sikrer at alle dokumenter lagres og sikres historisk. 
3. Alle i styret får tilgang til server og kan selv legge inn nødvendige 

dokumenter. 
4. Data går ikke tapt. 
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Arendals Seilforening 
 
Beskrivelse / bakgrunn:  
Arendals Seilforening har med sine mange undergrupper og lange tradisjoner en mengde 
godt kvalifiserte medlemmer, som man i felleskap kan dra veksler på i ulike sammenhenger. 
Det være seg råd og tips, hjelp til regatta arrangementer, kurs osv. Seilerhytta på 
Brattholmen er også en stor og viktig resurs som vi bruker til sesongstart og 
klubbmesterskap. Felleskapet i en forening representerer også en økonomisk trygghet for 
undergruppene. Det må jobbes mot at medlemmene i BB11 gruppa stiller på dugnader, 
årsmøte til ASF og foreningens øvrige arrangementer. 
 
Mål: 

1. God informasjonsflyt mellom styret i BB11 og styret i ASF. 
2. BB11 gruppa bør være representert i styret til ASF. Fortrinnsvis med et medlem fra 

styret i BB11 gruppa, men ikke nødvendigvis med leder for BB11 gruppa. 
3. Mer informasjon mellom medlemmene i BB11 og medlemmene i ASF. 
4. 2/3 av seilerne i BB11 gruppa stiller på arrangementene til ASF. 

 
Status:  

1. Informasjonsflyten er mangelfull og bør bli bedre. 
2. BB11 gruppa har i siste handlingsplanperiode vært representert i styret i ASF, men 

ikke med et medlem fra BB11 styret. 
3. Informasjonen mellom BB11 gruppa og medlemmene i ASF er i dag mangelfull. 
4. Nær 2/3 av seilerne har stilt på årsmøte, men under 1/3 deltakelse på øvrige 

utenomsportslige arrangementer. 
 

Tiltak: 
1. Mer informasjon om BB11 gruppa på alle styremøter i ASF. Og tilsvarende 

informasjon på styremøter i BB11 gruppa fra samtlige styremøter i ASF 
2. Ha et styremedlem fra BB11 gruppa i styret i ASF. 
3. Legge ut fyldig informasjon om BB11 gruppa på nettsidene til ASF. Ha et medlem fra 

styret i BB11 gruppa, som gjennomgår siste referat og møte i styret i ASF. 
4. Styret jobber målbevisst mot seilerne for å få de til å stille. 

 
 
Konsekvens: 

1. Styret i henholdsvis ASF og BB11 gruppa har bedre oversikt over hverandres drift, 
og styrker samarbeidet.  

2. Mer kunnskap og større oppslutning rundt ASF og BB11 gruppa. 
3. BB11 gruppa bidrar til å styrke foreningen og blir synligere i ASF. 
4. Større kunnskap og tettere forhold mellom BB11 gruppa og ASF. 
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Aust-Agder Seilkrets 
 
Beskrivelse / bakgrunn:  
Aust-Agder Seilkrets har med sine mange foreninger og lange tradisjoner en mengde godt 
kvalifiserte medlemmer, som man i felleskap kan dra veksler på i ulike sammenhenger. Det 
være seg råd og tips om drift av forening, hjelp til regatta arrangementer, kurs osv. 
Felleskapet i en krets representerer også en økonomisk trygghet for foreningene og dens 
undergrupper. Det må jobbes mot at medlemmene i BB11 gruppa gjøres kjent med driften 
av Seilkretsen og i størst mulig grad nyttiggjør seg dens ressurser for å samkjøre regatta 
arrangementer, kurs og økonomi. Seilkretsen har et eget styre hvor alle dens foreninger er 
representert med minst et medlem i styret. BB11 gruppa har i løpet av en 20 års periode 
nyttiggjort seg kretsen til blant annet felles dommerkurs, seilkurs og målerkurs. 
 
Mål: 

1. God informasjonsflyt mellom styret i BB11 og styret i kretsen. 
2. Mer informasjon mellom medlemmene i BB11 og medlemmene i kretsen. 
3. BB11 gruppa skal i samarbeid med ASF og Seilkretsen arrangere dommerkurs, 

seilkurs og målerkurs. 
4. BB11 gruppa skal gjennom ASF nyttiggjøre seg kretsens økonomiske ressurser. 
5. Invitere representanter fra Kretsen til BB11 gruppas ulike aktiviteter. 

 
Status:  

1. Informasjonsflyten er mangelfull og må bli bedre. 
2. Informasjonen mellom BB11 gruppa og medlemmene i kretsen er i dag mangelfull. 
3. BB11 gruppa har i siste handlingsplanperiode ikke samarbeidet med kretsen om 

dommerkurs, seilkurs og målerkurs. 
4. BB11 gruppa har gjennom ASF ikke nyttiggjort seg kretsens økonomiske ressurser. 
5. Leder for kretsen har jevnlig vært invitert.  

 
 

Tiltak: 
1. Mer informasjon om kretsen på alle styremøter i BB11 gruppa. Og tilsvarende 

informasjon på styremøter i Kretsen fra styremøter i BB11 gruppa 
2. Mer informasjon om BB11 gruppa på hjemmesidene til kretsen. 
3. BB11 gruppa skal ta initiativ til samarbeid med kretsen om dommerkurs, seilkurs og 

målerkurs. 
4. BB11 gruppa må orientere ser om, og nyttiggjøre seg kretsens økonomiske 

ressurser. 
5. Invitere representanter fra Kretsen til BB11 gruppas ulike aktiviteter. 

 
Konsekvens: 

1. Styret i henholdsvis Kretsen og BB11 gruppa har bedre oversikt over hverandres 
drift, og styrker samarbeidet.  

2. Mer kunnskap og større oppslutning rundt Kretsen og BB11 gruppa. 
3. BB11 gruppa bidrar til å styrke Kretsen og hever det sportslige nivået. 
4. Styrker BB11 gruppas økonomiske ressurser og hever det sportslige nivået. 
5. Styrker kunnskap, vennskap og sammarbeid. 
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BB11 klubben 
 

Beskrivelse / bakgrunn:  
BB11 klubben er vår nasjonale klasseklubb som ivaretar klassens interesser på 
nasjonalt nivå. Klubben har i en årrekke sørget for at det er arrangører av NM i 
BB11, gitt ut bøker, film, egne nettsider og samlet mengder av informasjon om BB11. 
BB11 gruppa fra ASF har vært representert i styret i ca. 20 år. Vi har først og fremst 
bidratt med å være en aktiv NM arrangør. BB11 klubben arrangerer årsmøte for 
klubben. Det er ønskelig at det stiller medlemmer av BB11 gruppa ASF på disse 
møtene 
 
 
Mål: 

1. Nært samarbeid med BB11 klubben.   
2. BB11 gruppa i ASF skal søke å være representert i styret.   
3. 1/3 av medlemmer fra BB11 gruppa stiller på årsmøte til BB11 klubben. 
4. Samtlige bør tegne medlemskap i BB11 klubben.  

 
 

Status: 
1. Vi har i dag tett samarbeid med BB11 klubben. 
2. Vi har medlemmer fra BB11 gruppa som er med i styret 
3. Det har vært varierende oppmøte fra BB11 gruppa på BB11 klubbens 

årsmøte. 
4. Litt over halvparten av våre seilere er medlemmer i dag. 

 
Tiltak: 

1. Fortsatt jobbe mot BB11 Klubben for støtte. Årlig inviterer klubben på besøk.  
2. Fortsatt jobbe med å være representert i styret til Klubben.  
3. Styret driver aktivt med informasjonsarbeid om BB11 klubben og årsmøtet. 
4. Styret synliggjør verdien av å være medlem  

 
Konsekvens: 

1. Vi støtter opp om driften av BB11 klubben og synliggjør vår interesse og 
engasjement. Vi er med på å sikre BB11 som NM klasse. 

2. BB11 gruppa og BB11 klubben kan dele kunnskap og erfaringer.  
3. Vi forsikrer oss om at alle BB11 seilere i Arendal er orientert om BB11 

klubben og dens arbeid.  
4. Økt støtte til Klubben styrker BB11 sin posisjon og derigjennom også BB11 

gruppas. 
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Medlemmer 
 

Beskrivelse / bakgrunn:  
At alle skal føle seg vel og godt ivaretatt har vært BB11 gruppas fremste mål i alle år. 
Klarer vi å etablere gode vennskap, får vi aktive, ivrige og hjelpsomme medlemmer 
som gjerne bidrar til fellesskapet og seilingen. Etter nesten 20 års drift av BB11 
gruppa har vi nå blitt et godt etablert miljø hvor mange har en lang historie og føler 
seg sterkt knyttet til miljøet.  
 
Mål: 

1. Etablere gode vennskap og ta godt vare på alle medlemmer 

2. Ha ca. 60 aktive medlemmer i gruppa (min to per båt fra målsettingen om 30 

båter). 

3. Påse at styret har direkte (personlig) kontakt med alle medlemmer, også de 
som for tiden ikke er aktive. 

 
Status:  

1. Styret har i forrige planperiode har gjennom forrige leder holdt jevnlig og 
direkte kontakt med alle medlemmer. Det siste året (2017/2018) har 
aktiviteten avtatt noe. 

2. Antall aktive medlemmer følger stort sett antall aktive båter 

3. Noe redusert direkte kontakt siste året 

 

Tiltak: 
1. Styret påser at det holdes jevnlig og direkte kontakt med alle medlemmer og 

en særlig innsats ovenfor nye medlemmer. 
2. Aktivt søke å ha komplett og oppdatert mannskapslister i alle båter 
3. Intensivere arbeidet med å ha jevnlig direkte kontakt. 

 
Konsekvens: 

1. Bedre oversikt over medlemmers status som aktive seilere, og mindre sjans 
for at noen faller ut av miljøet. 

2. Alle kommer med og det blir et størst mulig miljø. 
3. Alle kommer med og det blir et størst mulig miljø. 
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Dugnad/Arrangementskomite    
 
Bakgrunn/beskrivelse: 
Aldri før har vi hatt så mange engasjerte medlemmer, og nettopp medlemmene i BB11 
gruppa er vår viktigste ressurs for å sikre drift av gruppa.  
For å sikre drift av gruppa er medlemmene med på gjennomføringene av de ulike 
arrangementet BB11 gruppa har i løpet av året.  
Styret holder oversikt og sikrer en rettferdig fordeling av oppgavene, blant medlemmene. 
Ved å delta i komiteen bygger medlemmene tettere vennskap og blir kjent med hverandre på 
en enda bedre måte. Vi har ment at gode sosiale relasjoner og vennskap er sentralt i et miljø 
som vårt for å skape trygghet, trivsel og samhold. I et langsiktig perspektiv mener vi også at 
gode arrangementer er en fin måte å ivareta Seilforeningens mål om et aktivt seilmiljø. 
Sosiale relasjoner mener vi bygges best gjennom felles opplevelser hvor alle opplever 
likeverd, mestring og progresjon. Sosialt samvær har alltid vært et sentralt element i BB11 
gruppa i ASF.  
 
Mål:  

1. Aktivisere gruppas medlemmer til dugnad internt i vår gruppe. 
2. Alle medlemmer skal delta i arrangementskomiteen til våre arrangementer. Styret 

sørger for rettferdig fordeling mellom medlemmene.  
3. Alle medlemmene bidrar med å være en torsdagsvert i Innesesongen. 
4. Alle aktive seilere bidrar med å være regattaansvarlig en gang i Utesesongen. 
5. Alle båteiere og mannskap bidrar under båtutsett og båtopptak. (evt med 

stedfortreder).  
 
Status: 

1. BB11 gruppas medlemmer har vært involvert i gruppas interne dugnads behov. 
2. Styret holder oversikt over deltagelse på arrangementskomiteen  

3. Alle bidrar i henhold til terminlisten som settes opp. 

4. Alle bidrar i henhold til terminlisten som settes opp. 
5. Det har vært varierende oppmøte av skipper og mannskap. 

 
Tiltak: 

1. Stimulere, informere og mer aktivt legge opp til dugnadsinnsats internt i BB11 
gruppa. 

2. Kontakte medlemmer om arrangementskomiteen 2 måneder før arrangementet.  
3. Sette opp og sende ut terminlister tidlig. 
4. Sette opp og sende ut terminlister tidlig. 
5. Informere tidlig og tydelig om deltagelse. 

 
Konsekvens: 

1. Bedre fordeling av oppgaver på hver enkelt, større tilhørighet og 
fellesskapsfølelse. 

2. Bygger tettere vennskap og skaper forutsigbarhet for de som skal bidra.  
3. Sikrer drift av Innesesongen. 
4. Sikrer drift av Utesesongen. 
5. Sikrer at båtene kommer ut og opp fra land trygt og effektivt. 
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Økonomi 
 
Beskrivelse / bakgrunn:  
BB11 gruppa budsjett er en del av ASF´s økonomi og vedtas på foreningens årsmøte.  Som 
en stor og aktiv gruppe i ASF er det viktig at også BB11 gruppa hvert år blir en del av 
budsjettet til ASF, slik at vi har de økonomiske rammebetingelsene som kreves for en god 
drift av gruppa. 
   
Gruppas medlemmer og styre forvalter, organiserer og regnskapsfører felles opplag som et 
privat initiativ for å støtte opp om ett av ASF’s hovedmål fra siste utgitte Strategiplan (mot 
2016), hvor det understrekes at “ASF skal ha en sterk lokal forankring. Mange lokale båter, 
et godt sportslig og sosialt miljø, med stor lokal aktivitet på sjø og land.”  
 
For øvrige økonomiske disposisjoner vises det til foreningens økonomireglement. 
 
Mål: 

1. At det avsettes nødvendige midler til BB11 gruppa i budsjettet til ASF.  
2. Lage eget budsjett for kommende kalenderår som godkjennes på gruppemøte.  
3. I tillegg til å få årets regnskap godkjent av styret i ASFs, og få regnskapet 

gjennomgått av et medlem (ikke styremedlem) i BB11 gruppa.  
4. Søke ulike fond om eksterne midler. 
5. Egen buffer på kr 10 000,- internt i BB11 gruppa til bruk ved arrangementer. 
6. Sikre midler for tilrettelegging av hallen og verktøy/utstyr.  

 
Status:  

1. Vi har hatt egne budsjetter og søkt ASF om midler. 
2. Vi har ikke hatt eget godkjent budsjett.  
3. Vi har ikke fått årets regnskap gjennomgått av eget medlem fra BB11 gruppa. 
4. Vi har ikke søkt fond til støtte. 
5. Vi har ikke hatt en buffer. 
6. Vi har ikke jobbet for å skaffe konkrete penger til hallen og verktøy. 

 

Tiltak: 
1. Sette opp budsjett til ASF sitt regnskap.  
2. Sette opp budsjett og få dette godkjent på gruppemøte.  
3. Presenterer godkjent regnskap på gruppemøte.  
4. Søke fond om støtte til konkrete tiltak. 
5. Søke styret i ASF om midler til buffer. 
6. Søke om penger til hallen og verktøy/utstyr. 

 
 
Konsekvens: 

1. Bedre oversikt over økonomi, og større gjennomføringsevne. 
2. Sikrer korrekt drift og bruk av midler. Synliggjør kostnader.  
3. Kan oppdage feilføringer og reduserer risikoen for underlag. Styret frigjøres først 

endelig etter godkjennelse fra styret i ASF:  
4. Støtte til konkrete tiltak som for eksempel ny bøyebåt. 
5. Enklere styring av økonomi og mindre avhengige av personlige utlegg.  
6. Hallen blir enda mer brukervennlig og tilpasset vår aktivitet.  
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Frivillige 
 

Beskrivelse / bakgrunn:  
Frivillige er alltid en viktig resurs for en forening eller gruppe. I vår sammenheng har 
de frivillige stort sett vært hentet fra ASF, BB11 Klubben, Seilkretsen og våre egne 
medlemmer. Noe frivillighet har også vært hentet inn via venner og bekjente uten 
tilknytning til vårt miljø. Det må være et mål at frivillige som hjelper oss alltid blir godt 
ivaretatt. Det må settes av god tid til informasjon og frivillige må få god behandling 
og bevertning.  
 
Mål: 

1. De frivillige som deltar skal ha god service og tilbys deltakelse på fest som 
gjester.  

2. De skal motta en BB11 kopp og en liten oppmerksomhetsgave som takk 
for hjelpen, samt serveres lunsj/niste under arrangementet.   

3. Ha liste over frivillige, og hva de kan bidra med. 
 

Status: 
1. Frivillige inviterer som gjester på arrangementer.  
2. Det foreligger ikke dokumenterte faste rutiner for hvordan de frivillige skal 

ha det under arrangementet og hva de skal motta som takk for innsatsen. 
3. Listen er mangelfull og ikke oppdatert. 

 
Tiltak: 

1. Inviterer frivillige på fest. 
2. Faste rutiner på hvordan frivillige skal ivaretas inkluderes i 

veiledningsdokumentene der det trengs, som NM, APL og 
klubbmesterskap. 

3. Lage oppdatert liste over frivillige. 
 
Konsekvens: 

1. Frivillige som føler seg verdsatt for at det bruker av sin private tid, og 
større mulighet for å få med frivillige ved en senere anledning. 

2. Sikrer at vi behandler de frivillige ordentlig og likt over tid.  
3. Bedre oversikt over frivillige, lettere tilgnag og bedre arrangementer 
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Dugnad for ASF 
 

Beskrivelse / bakgrunn:  
Dugnad er forenings absolutte eksistens grunnlag. Uten dugnad, ingen seilforening, 
og ingen BB11 gruppe. BB11 gruppas medlemmer har som sådan ikke vært en stor 
bidragsyter til ASF’s generelle drift. Vi har i beskjeden grad vært involvert i ASF’s 
hovedstyre, tilstøtende verv og arrangementer samt driften av foreningens klubbhus. 
Det bør være et mål for vår gruppe å være en aktiv og likeverdig bidragsyter til alle 
foreningens gjøremål. Dog bør det understrekes at vi på ingen måte har vært 
fullstendig fraværende. 
 
Mål: 

1. Utfylle en aktiv rolle innenfor foreningens verv. 
2. Delta aktivt på dugnader knyttet opp mot vårt felles klubbhus 
3. Være en aktiv og dugnadsgivende part under lokale og nasjonale 

arrangementer i Arendals seilforenings regi. 
 

Status:  
1. BB11 gruppa har i beskjeden grad vært representert i ASF’s ulike verv og 

styrer. 
2. BB11 gruppas medlemmer har bidratt til dugnad på Seilerhytta men 

informasjon gitt fra hyttekomiteen har vært noe kort i tid.  
3. BB11 gruppas medlemmer har jevnlig, men i beskjeden grad vært 

representert under lokale og nasjonale arrangementer i ASF’s regi 
 

Tiltak: 
1. Jobbe for at BB11 gruppas medlemmer er forholdsmessig representert i 

foreningens ulike verv og styrer. 
2. Legge dugnad på Seilerhytta inn i gruppas terminlister. Ta kontakt med 

hyttestyret.  
3. Bidra aktivt på dugnad under lokale og nasjonale arrangementer i ASF regi 

 
 
Konsekvens: 

1. Bidrar til å drifte ASF, og større gjennomslagskraft ved saker som angår BB11 
gruppa 

2. Bedre deltakelse på ASF’s dugnader, større kjennskap og tilhørighet til 
Seilerhytta. Fellesskapsfølelse ved å løse oppgaver sammen. 

3. Gruppas medlemmer styrker sin kompetanse og tilhørigheten til ASF styrkes. 
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Sosialt engasjement / samfunnsansvar    
 
Beskrivelse / bakgrunn:  
BB11 gruppa i ASF har ikke hatt tradisjon for sosialt samfunnsengasjement utenfor 
ASF. Det er neppe aktuelt at gruppen selv tar et initiativ til dette, men vi har dog et 
ønske om å ha en klar holdning til dette temaet dersom dette skulle bli ytterligere 
aktuelt. Man kan se for seg at gruppen blir kontaktet av kommune, veldedige 
organisasjoner eller private med forespørsel og deltakelse i et kortsiktig eller 
langsiktig sosialt engasjement. Dette kan være flykninger, ensomme, handikappede 
og eller andre med spesielle behov for støtte og omsorg.  
 
Mål: 

1. BB11 gruppa ønsker å være et inkluderende miljø også for de med 
alternative behov. 

2. Det er ikke BB11 gruppas primære mål å drive sosialt arbeid utover de 
ordinære aktiviteter som følger av gruppas drift, men alle henvendelser vil 
bli vurdert av styret og forsøkt imøtekommet dersom styret vurderer det 
slik at vi har de nødvendige ressursene og kan gi et adekvat tilbud.  

 
Status:  

1. Vi er et inkluderende miljø, men vi har ikke fått noen konkret 
henvendelser.  

2. BB11 gruppa så langt ikke vært involvert i sosiale tiltak utover gruppas 
ordinære drift. 
 

Tiltak: 
1. Styret er positive til slike henvendelser, og vurderer hver enkelt sak på 

styrenivå.  
2. Styret vil vurdere saker som dukker opp. 

 
Konsekvens: 

1. Gruppen får en større sosial bevissthet, og personer og eller grupper 
med alternative behov blir møtt seriøst og får et tilbud så godt som 
styret vurderer det mulig å gi på det gjeldene tidspunkt. 

2. Gruppen får en større sosial bevissthet, og personer og eller grupper 
med alternative behov blir møtt seriøst og får et tilbud så godt som 
styret vurderer det mulig å gi på det gjeldene tidspunkt. 
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Rekrutering 
 

Beskrivelse / bakgrunn:  
Rekruteringen til BB11 gruppa i ASF har vært god. Vi er trolig den største 
entypeklassen av trebåter i noen norsk seilforening, muligens også den største 
samlede klassen av entype kjølbåt uansett materiale. Fra 1995 til i dag har vi økt fra 
0 til nærmere 32 båter i hallen. Etter noen års drift ser det ut til at vi hovedsakelig 
tiltrekker oss mest kvinner og menn mellom 30 og 60 år som har BB11 som sin 
hovedaktivitet. Spesielt hyggelig for vårt miljø er det at vi stadig får flere aktive 
kvinner som seiler.  
 
Mål: 

1. Rekruttere nye medlemmer.  
2. Jevn fordeling av kvinnelige og mannlige seilere 

 
Status:  

1. Rekruteringen er for lav for å nå målet med aktive 30 båter.  
2. Av 20 båter eies kun 3 av kvinner. Det er en klar overvekt av mannlige seilere. 

Tiltak: 
1. Mer aktive i media og mot venner og bekjente. 
2. Henvende seg mer aktivt til kvinner ved rekrutering til nye båter og mannskap. 

 
Konsekvens: 

1.  Vekst i BB11 miljøet, og større seilglede for alle. 
2. Jevnere kjønnsfordeling og et hyggeligere miljø. 
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Styret BB11 gruppa  
 

Beskrivelse / bakgrunn:  
Styret i BB11 gruppa skal være gruppas bærende element og påse at driften og 
grepene som tas samsvarer med aktivitets- og handlingsplanen. Styret har tidligere 
konstituert seg selv. I planperioden skal styret utarbeide tydeligere rutiner for 
hvordan styret skal velges og hvordan det skal jobbe. Det har ikke vært fastsatt fast 
tid for hvor lenge man sitter i et verv, men det foreslås at alle styremedlemmer sitter 
for en fast periode av gangen. Det bør påses at det er en naturlig overlapp ved 
inngang og avgang av styrerepresentanter.  

 
Mål: 

1. Følge opp handlingsplanen. 
2. Lage årlig aktivitetsplan som er basert på handlingsplanen. 
3. Styremedlemmer sitter minimum to år. 
4. Styret setter opp terminlister for Ute- og Innesesongen. 
5. Styrets medlemmer må være villig til å bruke tid og ha tid og gjennomføringsvilje for 

oppgavene de tar på seg. 
6. Det må være flertall for styrevedtak. 
7. Det er ønskelig å gi anledning til en skriftlig drøfting ved fravær. 
8. Det er ikke ønskelig med kjønnskvotering i styret.  

 
Status:  

1. Styret jobber ut ifra handlingsplanen. 
2. Styret har ikke hatt aktivitetsplan som er basert på handlingsplanen. 
3. Vi har ikke hatt et fast antall år for styremedlemmer. 
4. Det er satt opp terminlister for Ute- og Innesesongen. 
5. Vi har ikke vært så spesifikke i kravene til styremedlemmer tidligere. 
6. Vi har ikke gitt anledning til skriftlig drøfting ved fravær 
7. Det har ikke vært vanlig at styret velges på gruppemøtet. 
8. Det er ikke noe helhetlig beskrivelse av hvordan styret velges og jobber.  

 
Tiltak: 

1. Lage handlingsplan og følge den. 
2. Lage aktivitetsplan som er basert på handlingsplanen. 
3. Fastsette at styremedlemmer sitter for perioder av 2 år. 
4. Fortsette å sette opp terminlister. 
5. Være konkrete og spørre aktuelle kandidater om de har tenning, tid og gjennomføringsvilje til 

oppgavene som skal løses. 
6. Det gis anledning til skriftlig drøfting ved fravær. 
7. Det utarbeides et Veiledingsdokument som beskriver hvordan styret velges og hvordan det 

skal arbeide. 
8. Det utarbeides et Veiledingsdokument som beskriver hvordan styret velges og hvordan det 

skal arbeide. 
 

Konsekvens: 
1. Bedre langsiktig oversikt, planlegging og styring,  
2. Bedre kortsiktig oversikt, planlegging og styring, 
3. Unngår at vi brenner noen ut, og at vi ender opp med styremedlemmer som blir sittende uten 

å være motiverte. 
4. Bedre langsiktig oversikt, planlegging og styring,  
5. Får de kandidatene til styret som er mest motiverte 
6. Styrets saker blir grundigere drøftet 
7. Det blir større åpenhet omkring styresammensetningen. 
8. Det blir klarere for styret og Gruppas medlemmer hvordan styret skal jobbe 
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Websider 
 

Beskrivelse / bakgrunn:  
BB11 gruppa var svært tidlig ute med sin første web side. Alt i 1997 hadde vi fullt 
fungerende sider.  Disse ble vedlikeholdt og videreutviklet frem til 2003. I perioden 
2003 – 2013 lå web aktiviteten til BB11 gruppa nesten helt nede grunnet overgang til 
ny plattform. Fom. 2013 har BB11 gruppa sluttet seg til foreningens nye web 
plattform og har per. I dag velfungerende sider.  
  
Mål: 

1. Oppdaterte nettsider som til enhver tid speiler gruppas aktivitet.  
2. Utfyllende informasjon om BB11 gruppas historie og status. 
3. God kontaktinformasjon med oversikt over medlemmer og styret. 
4. Oversikt over alle styrebehandlende dokumenter. 
5. Gode bildearkiver. 
6. Minst et innlegg på websidene i måneden. 

 
Status:  

1. Nettsiden er ikke 100% oppdaterte. 
2. Det er utfyllende informasjon om BB11 gruppas historie og status. 
3. Det mangler oppdatert kontaktinformasjon med oversikt over medlemmer og 

styre. 
4. Oppdaterte dokumenter kommer noe seint ut på nettsiden.  
5. BB11 gruppa har gode bildearkiver, men er ikke oppdatert for året 2018. 
6. Vi har ikke hatt jevnlige innslag på websidene. 

 
Tiltak: 

1. Ha en nettside ansvarlig som skriver og legger ut artikler om drift og aktivitet.  
2. Ha oppdatert informasjon om BB11 gruppas historie og status. 
3. Oppdatere oversikt over medlemmer og styre på web sider. 
4. Legge ut styrebehandlet dokumenter.  
5. Legge ut gode bilder som viser vår historie på web. 
6. Legge ut et innlegg på web sidene minst en gang i måneden. 

 
Konsekvens: 

1. Aktivitetene til BB11 gruppa blir synligere og det styrker interessen. 
2. Medlemmer og andre interesserte får mer kunnskap om vårt miljø. 
3. Strukturen og medlemsmassen til BB11 gruppa blir mer synlig og vi blir lettere 

å nå.  
4. Vi får markedsført vår aktivitet og medlemmer føler tilhørighet. 
5. God markedsføring av gruppa og styrking av rekruttering. 
6. God markedsføring av gruppa og styrking av rekruttering. 
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Reklame / Infomateriell 
 

Beskrivelse / bakgrunn:  
BB11 gruppa har ingen tradisjon for å gi ut egne reklameartikler. ASF, BB11 klubben og 
NOV Race har produsert noe materiell som enten har vært relatert til vår forening, eller 
BB11 klassen generelt. Det kan vurderes å produsere noen enkle artikler så som krus, t-
skjorter og gensere, samt tilrettelegge for muligheten til å trykke og eller brodere BB11 
gruppas logo på individuelle produkter. Infomateriell er på plass på Seilerhytta og felles 
brygge. Vi har utarbeidet egne krus som brukes til premiering og gave til folk som bidrar eller 
støtter oss som foredragsholdere el. 
 
Mål: 

1. Lage egne gensere med BB11 gruppa/ASF logo. Brukes når vi er ute og 
representerer BB11. 

2. Utarbeide portal med info på fellesbryggen. Vedlikeholde skilt på Seilerhytta.  
3. ASF vimpel på alle BB11ere i Arendal. 
4. Lage pins/nål til 30 års jubileum. 
5. Alle frivillige får en BB11 kopp.   
6. Utarbeide roll-up/bannere/beach-flagg/vimpler til markedsføring. 

 
Status:  

1. Det har ikke vært laget egen genser med logo. 
2. Det er kun et enkelt skilt på Seilerhytta og fellesbrygga 
3. Alle har fått, men ikke alle har den i akter staget sitt. 
4. Er ikke laget. 
5. Vi deler ut kopp med BB11 gruppas logo til de frivillige. 
6. Mangler roll-up. Har bannere til bruk under arrangementer. 
 

Tiltak 
1. Få produsert genser eller lign med BB11 gruppas logo. 
2. Sette opp portal mer info om BB11 gruppa på felles brygge. Vi har masse flotte 

bilder. Kontakte ASF og spørre om å få henge opp billedcollage inne på Seilerhytta. 
3. Minne om bruken av vimpel på sjøsetting. 
4. Utarbeide jubileumspins. 
5. Fortsatt dele ut krus med BB11 gruppas logo ved regatta og dugnader. 
6. Utarbeide rull-up/bannere og vurdere bannerløsninger andre steder. 

 

Konsekvens: 
1. Bedret markedsføring og følelse av tilhørighet. 
2. Bedret markedsføring og følelse av tilhørighet. Bedre informasjon og kunnskap om 

BB11 klubben, BB11 båten og dens historie og pågående aktiviteter. 
3. Bedre synliggjøring av at BB11 er en del av ASF. Fin promotering av ASF når vi 

seiler utenbys. 
4. Bedret markedsføring og følelse av tilhørighet. 
5. Bedre synlighet av BB11 gruppa.  
6. Bedre informasjon og kunnskap om BB11 klubben, BB11 båten og dens historie og 

pågående aktiviteter. 
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E-post / Spond / Facebook 
 

Beskrivelse / bakgrunn:  
E-post har så langt vært BB11 gruppas viktigste kommunikasjonsform med våre 
medlemmer. Vi har fremdeles et stort forbedringspotensial når det gjelder å komme 
ut med informasjon til våre medlemmer i BB11 gruppa, ASF og utenforstående. Det 
er også viktig at vi til enhver tid sørger for å ha oppdaterte e-post lister.  
Facebook brukes til diskuteres og deles av BB11 livets gleder. Der medlemmer av 
BB11 gruppa kan utveksle ideer, erfaringer og informere hverandre om aktiviteten 
som rører seg i BB11 gruppa hver eneste uke - gjennom hele året.  
SPOND brukes til påmelding til de ulike arrangementer BB11 gruppa organiserer. 
Det kan også brukes til intern kommunikasjon for medlemmene i 
arrangementskomiteer.  
 
Mål: 

1. Sende ut ukentlig informasjon til våre medlemmer hele året.  
2. Påse at alle medlemmer til enhver tid er på e-post listen. 
3. Medlemmene bruker facebook aktivt.  
4. Informasjon til våre medlemmer skal prioriteres i følgende rekkefølge: 

nettsider (asf.no), SPOND, e-post og facebook. 
 

Status:  
1. Informasjonsflyten har stort sett vært god. 
2. Mail listen har alltid vært oppdatert. 
3. Sporadisk bruk av medlemmene. 
4. Informasjon sendes alltid på mail og legges på nettsidene.  

 
Tiltak: 

1. Påse at det sendes ut innbydelse til alle samlinger i god tid. 
2. Påse at alle medlemmer til enhver tid er på e-post listen. 
3. Oppmuntre medlemmene til å bruke facebook. 
4. Sende ut informasjon på mail og nettsiden.  

 
Konsekvens: 

1. Bedret informasjonsflyt, orienterte medlemmer og større fremmøte. 
2. Vi unngår at noen ikke får informasjon. 
3. Skaper og synliggjør aktivitet.  
4. Bedre informasjonsflyt til våre medlemmer.  
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Media 
 

Beskrivelse / bakgrunn:  
BB11 gruppa har med hell tidvis benyttet seg av de muligheter som ligger i bruk av 
media. Vi har hatt store reportasjer i Agderposten, Seilas, Norge Rundt, Lokale 
nyheter på NRK TV og lign. Selv om medias interesse for et miljø som vårt vil være 
noe begrenset, er det viktig at vi i fremtiden tenker tabloid, og vinkler saker som 
nyheter. Vi må bli bedre på å fremme seilprestasjoner, store arrangementer og vår 
daglige drift.  
 
Mål: 

1. Bruke gruppas aktiviteter og drift, som APL Race og NM i Arendal aktivt til 
markedsføring av BB11 klassen og BB11 gruppa ASF ved oppslag i lokale 
redaksjoner, men også andre store arrangementer kan brukes. 

2. Et årlig innslag i et lokalt eller riksdekkende medie. 
3. Oppslag i aviser når seilere tar medalje i NM. 
4. Etablere en fast relasjon med en kontaktperson i Agderposten, AT, NRK Sør 

og Gjeita. 
 
Status:  

1. Vi har kun hatt sporadiske oppslag i lokale medier angående arrangementer 
og drift. 

2. Ikke hatt et årlig innslag i et lokalt eller riksdekkende media, kun noen 
sporadiske innslag siden 1995.   

3. Vi har ikke hatt oppslag i avisa når lokale seilere tar medalje. 
4. Kun etablert relasjon til redaksjonen i Agderposten.  

 
Tiltak: 

1. Ha et oppslag/artikkel i Agderposten hver gang vi arrangerer NM, APL Race 
eller andre arrangementer. 

2. Være mer aktive mot lokale og nasjonale medier som sikrer et årlig innslag. 
3. Selv skrive artikkel til avisen når lokale seiler tar medalje.  
4. Ta kontakt med andre avviser og etablere kontakt.  

 
Konsekvens: 

1. Større synlighet gir større kunnskap om BB11 gruppa til lokalbefolkningen og 
større interesse og letter rekrutteringen 

2. Større synlighet gir større kunnskap om BB11 gruppa til lokalbefolkningen og 
større interesse og letter rekrutteringen 

3. Større synlighet gir større kunnskap om BB11 gruppa til lokalbefolkningen og 
større interesse og letter rekrutteringen 

4. Letter arbeidet og sikrer eksponering 
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Regatta  
 

Beskrivelse / bakgrunn:  
Noe av grunnen til at BB11 seilingen ble lagt til byfjorden og torsdager med 
langåpent var ønske om å vise frem båtene våre for byens befolkning. Det ble i en 
periode rundt 1993 forsøkt med regattaer på Merdøfjorden. Som seilarena var dette 
vellykket, men ønske om økt synlighet (og for lang transport) førte til at valget ble 
byfjorden. 
 

 
 
Mål: 

1. Arrangere regattaer som visuelt promoterer seiling og BB11. 
2. Legge til rette for at personer som ser regattaene får tilgang til mer relevant 

informasjon om oss. 
 

Status:  
1. Vi har stort sett seilt i området rundt Knubben. 
2. Satt opp infoskilt på felles brygge i Kittelsbukt. 

 

Tiltak: 
1. Seile nærmere land på bysiden når forholdene tillater dette. 
2. Legge ut mer informasjon om hver båt på nettsider og FB, slik at publikum 

kan følge bedre med.  
 
Konsekvens: 

1. Bedre visuell promotering av BB11 klassen. 
2. Bedre visuell promotering av BB11 klassen. 
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Arrangementer 

 
Beskrivelse / bakgrunn:  
BB11 gruppa arrangerer og deltar i et beskjedent antall større arrangementer i året 
som er velegnet for synliggjøring, men noen få arrangementer så som NM og APL 
Race bør brukes til å fremme interessen for BB11 i Arendal.   
 
Mål: 

1. Bruke APL Race og NM i Arendal aktivt til markedsføring av BB11 klassen og 
BB11 gruppa ASF. 

2. Store roll-up/bannere/vimpler/beach-flagg som forteller om BB11 klassen og 
BB11 gruppa ASF. 

 
Status:  

1. Vi har ikke vært flinke nok til å bruke denne muligheten for å markedsføre og 
synliggjøre klassen.  

2. Vi har ikke brukt roll-up for markedsføring. 
 

Tiltak: 
1. Ha et oppslag/artikkel i Agderposten hver gang vi arrangerer NM. 
2. Anskaffe og sette opp rull-up under arrangementet.  

 
Konsekvens: 

1. Større kunnskap om BB11 gruppa til lokalbefolkningen 
2. Større kunnskap om BB11 gruppa til medlemmer i ASF og lokalbefolkningen. 
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Sommerfest 
 
Beskrivelse / bakgrunn:  
Siste helg i mai/første helg juni (så nært 01.06 som mulig) har BB11 gruppa 
sommerfest (tidligere kalt Sesongstart). Vi møtes lørdag på felles brygge og seiler en 
samlet tur i skjærgården før vi tar turen til Seilerhytta. Dette er et 24 timers 
arrangement med felles bespisning lørdag kveld, overnatting og tilbud om felles 
frokost søndag.  
Det er meningen at dette arrangementet skal ha høy sosial faktor. Vi legger ned mye 
arbeid i forberedelse og gjennomføring av arrangementet. Det skal være en egen 
komite hvert år som jobber spesielt med dette og har ansvaret for gjennomføringen. 
Arrangementet har endret navn fra Sesongstart til Sommerfest, da vi nå allerede har 
startet sesongen når arrangementet er.  
 
Mål: 

1. Arrangere sommerfest på Seilerhytta hvert år.  
2. Ha 20 deltakende båter på sommerfest (2/3 av alle båtene). 
3. Vi ønsker at 2/3 av seilerne skal delta med overnatting og frokost. 
4. Festen skal holde høy standard på kos og hygge, og Seilerhytta pyntes for fest. Komiteen har 

ansvar for å pynte, ordne med mat og rydde opp etter arrangementet. Deltakere har ikke 
ansvar for opprydding på søndag, dette er kun arrangementskomiteens oppgave. 

5. Leder i BB11 gruppa må påse at de frivillige føler seg godt mottatt og verdsatt. 
6. Styreleder i ASF må inviteres til fest på kvelden 
7. Få på plass tiltak som gjør oss mer synlige for publikum lørdag formiddag. 

 
Status:  

1. Det har vært arrangert sesongstart/sommerfest hvert år. 
2. De siste sesongene har det vært 5 til 15 deltakende båter.  
3. Ca. 1/2 av seilerne har så langt deltatt. 
4. Festen har hatt høy standard på kos og hygge og Seilerhytta har vært pyntet. Vi har hatt 

komite som har reist ut på fredag for å ordne til.  
5. Frivillige har blitt godt tatt i mottog blitt verdsatt. 
6. Styreleder har alltid blitt invitert. 
7. Har ikke vært gjennomført tiltak som har tatt ut dette potensialet fullt ut. 

 
Tiltak: 

1. Informasjon om dato for sommerfest legges frem tidig i Innesesongen, minne medlemmene 
på dato flere ganger. Sende påmeldingen og informasjon på mail i henhold til årshjulet.  

2. Det må jobbes gjennom hele vinteren med å få båter på vannet.  
3. Vi må markedsføre arrangementet hele vinteren og påse at medlemmene skjønner 

viktigheten av arrangementet og deltar begge dagene. 
4. Det dannes en festkomite som har ansvar for kos, hygge, pynting og rydding.  
5. Frivillige får ekstra oppmerksomhet under arrangementet 
6. Styreleder inviteres  
7. Eskadreseilas med full flagging el., som seiler innom Pollen. Egen person oppnevnes som 

ansvarlig for dette.  

 
Konsekvens: 

1. Flere deltar på arrangementet og flere er med og bygger vennskap som sikrer videre drift av 
BB11 gruppa.  

2. Dette skaper entusiasme og glede i miljøet. 
3. Det bygges vennskap som sikrer drift av BB11 gruppa. 
4. Vi sikrer kvaliteten på gjennomføringen av festen. 
5. Letter rekrutteringen av frivillige. 
6. Styreleder får innblikk i vår drift. 
7. Styrker internt samhold og synlighet, som igjen gir økt kjennskap/kunnskap til BB11 Gruppa. 
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Vår, sommer og høst cup  
 
Beskrivelse / bakgrunn:  
 
Vår sommer og høst cup har vært avviklet helt siden starten av BB11 miljøet i 1993. Vi har alltid klart 
å samle båter til alle cupene, selv fellesferien har vært populær. Seilasene foregår i sin helhet på 
byfjorden og har sitt utgangspunkt fra Knubben. Det seiles 4 seilaser med felles pause på Knubben 
etter de 3 første seilasene. Deltakelsen på de ulike cupene har totalt sett vært stigende de siste fem 
årene.  
 
Seilsesongen kan virke noe statisk da vi gjennom hele sesongen og i flere år har seilt ”over samme 
lest”. Vi skal gjennom planperioden bringe inn andre måter å gjennomføre noen av seilasene på som 
bidrar til litt variasjon av seilingen i løpet av en. 
Det understrekes at det viktigste for å ha en vellykket seilsesong var at avviklingen av de ”normale” 
torsdagsregattaene stadig ble bedre. Dette vil alltid utgjøre 80% av opplevelsen fra en seilsesong for 
den enkelte. Feiler vi på gjennomføringen her kan dette få alvorlige konsekvenser.  
 
Mål: 

1. Arrangere vår, sommer og høst cup. 
2. Min 2/3 av alle sjøsatte båter deltar 
3. Regattaene arrangeres på byfjorden. 
4. Det skal foreligge tilgjengelige resultater på web og mail maks 3 dager etter seilas, 

fortrinnsvis neste dag. 
5. Regattaansvarlig må følge de skriftlige retningslinjene som foreligger for arrangering av 

regatta.  
6. Gjennomføre en ny og annerledes måte å konkurrere på i løpet av Utesesongen. Start 

første gang 2019. 
 
Status:  

1. Vi arrangerer vår, sommer og høst cup. 
2. Vi har hatt maks 19 deltakende båter på en regatta. 
3. Regattaene har blitt arrangert på byfjorden. 
4. Resultatservice har vært forelagt på web det siste året. 
5. Sleping inn til felles brygge og tilgang på protestskjemaer etter seilas har vært mangelfull. 
6. Eksisterer ikke i dag. 

 
Tiltak: 

1. Arrangerer dette i hele Utesesongen 
2. Skaffe flere båter til byen, samt få sjøsatt alle BB11ere som er i byen. 
3. Følge veiledningsdokumentet.  
4. Få en resultatansvarlig som legger ut på nett. 
5. Regattaansvarlig må gå nøye gjennom alle rutiner med de som arrangerer hver torsdag. 

Øke kompetansen ved å ha kurs og gjennomgang av seilingsbestemmelsene og 
oppgavene til regattaansvarlig en torsdag like før start på Utesesongen 

6. Styret utarbeider forslag til tiltak som gjennomgås på torsdagssamling på slutten av 
Innesesongen, som eksempelvis gjennomgang av tiltak for økt sikkerhet på 
regattabanen. Gjennomføre seilas etter jaktstartprinsippet. Siste båt starter først el. 

 
Konsekvens: 

1. Gjennomfører vår hovedaktivitet. 
2. Vi når målet med 20 deltakende båter på hver cup og seilergleden, nivået og vennskapet 

styrkes. 
3. Skaper forutsigbarhet og bruker ikke unødvendig tid på å legge banen en annet sted.  
4. Informasjonen øker og interessen øker. 
5. Vi unngår missførnøyde seilere som ikke får protestert, og seilerne unngår å drive rundt 

på fjorden etter siste seilas. Da får vi mer tid til litt sosialt på brygga. 
6. Fornyet og økt interesse for å delta på seilasene 
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Klubbmesterskap 
 
Beskrivelse / bakgrunn:  
Klubbmesterskap avholdes på Seilerhytta og har tradisjonelt blitt arrangert på lørdager med 
påfølgende fest om kvelden, felles overnatting og frokost søndag. Dette skal være et 24 timers 
arrangement. Det skal være høy sosial faktor på kvelden med pynt og god mat. Det reiser ut en egen 
komite, som pynter og gjør klart til fest og har ansvar for all opprydding på søndag. Det er et mål at 
øvrige deltagerne kun sosialiserer og dermed ikke deltar på opprydding søndag.  
 
Mål: 

1. Fortsette å arrangere klubbmesterskap på Seilerhytta første helg i september.  
2. Minimum 2/3 av sjøsatte båter skal delta. 
3. Vi ønsker at 2/3 av gruppas medlemmer skal delta med overnatting og frokost. 
4. Festen skal holde jevn standard på det sosiale og hygge, og Seilerhytta pyntes for fest. 
5. Egen sosialkomite reiser ut for å rydde, pynte, ordne med mat og rydde opp på søndag. 
6. Styreleder i BB11 gruppa må påse at de frivillige føler seg godt mottatt og verdsatt. 
7. Styreleder i ASF må inviteres til fest på kvelden.   

 
Status:  

1. Det har vært arrangert klubbmesterskap på Seilerhytta. 
2. De siste sesongene har det vært om lag 15 deltakende båter. 
3. Ca. 1/3 av gruppas medlemmer har så langt deltatt. 
4. Festen har fått høy standard på det sosiale og hyggen, samt at Seilerhytta har vært 

pyntet til fest. 
5. Vi har hatt komite som har ansvar for gjennomføringen. 
6. De frivillige har blitt tilbudt bevertning. 
7. Styreleder har ikke alltid blitt invitert. 

 
Tiltak: 

1. Informasjon om dato for klubbmesterskap legges frem tidig i Innesesongen, minne 
medlemmene på dato flere ganger. Sende påmeldingen og informasjon på mail i henhold 
til årshjulet.  

2. Det må jobbes sosialt mot hvert enkelt medlem hele året og oppmuntre de til å stille på 
klubbmesterskapet. 

3. Det må jobbes sosialt mot hvert enkelt medlem hele året og oppmuntre de til å overnatte, 
synligjøre verdien for vennskapet med frokost og kaffe. 

4. Det dannes en egen festkomite som bruker veiledningsdokumentasjonen for 
klubbmesterskap for å sikre jevn standard på arrangementet.  

5. Sette ned en komite god tid i forkant.  
6. Alle frivillige skal få ferdig smurt mat samt varm og kald drikke. De frivillige skal også 

inviteres til kveldens fest.  
7. Styreleder inviteres.  
 

Konsekvens: 
1. Skaper et godt miljø, artig fest og hevet nivå på våre seilere. 
2. Vi når vårt mål på 2/3 deltakelse og skaper en fest som inspirerer til å delta på seiling. 
3. Vi bygger vennskap som sikrer seiling og regatta. 
4. Legger rammene for arrangementet.  
5. Vi sikrer kvaliteten på arrangementet og oppnår høy trivsel. 
6. De frivillige føler seg verdsatt, og vi styrker deres trivsel og mulighet for at de vil stille 

igjen. 
7. Styreleder har anledning til å komme og BB11 gruppas medlemmer knyttes mer mot 

styret i ASF. Styreleder får innblikk i vår drift. 
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APL Race       
 

Beskrivelse / bakgrunn:  
APL Race Week blir tradisjonelt avholdt siste helgen av fellesferien. Arrangementet 
inneholder mange ulike klasser, deriblant BB11 som har vært et fast innslag siden 
starten i 1997. Ca. hvert andre år har vi arrangert NM i BB11 som en del av APL 
Race. APL Race er et arrangement som profilerer Seilforeningen og tilfører oss 
betydelige økonomiske ressurser gjennom vår sponsor NOV. Arrangementet 
arrangeres på en tid av sommeren hvor de fleste har anledning til å delta, og 
profilerer BB11 miljøet på en utmerket måte, som kan bidra til å nå vårt mål om 30 
båter. Arrangementet virker også som et sosialt bindemiddel internt i BB11 miljøet, 
samt knytter hver enkelt BB11 seiler tettere opp mot andre medlemmer av ASF og 
BB11 seilere fra andre miljøer. Skulle vi mot formodning miste vår sponsor grunnet 
manglende oppslutning kan dette også medføre at vi tvinges til annen dugnadsform 
som vil beslaglegge resurser i vårt miljø. Vi mener på dette grunnlag at APL Race 
bør arrangeres hvert år og være det arrangementet vi som BB11 miljø satser mest 
på. 
 
 
Mål: 

1. APL Race arrangerer NM i BB11 hvert annet år. 
2. BB11 klassen seiler hvert år med minimum 2/3 deltagelse av sjøsatte båter. 
3. BB11 seilernes dugnadsinnsats vektlegges til før og etter arrangementet. Det 

er et klart mål å redusere dugnadsinnsatsen så godt som det lar seg gjøre 
under selve arrangementet.     

 
Status:  

1. Vi har så langt arrangert NM ca. hvert andre år under APL Race. 
2. BB11 gruppa har seilt under APL Race hvert år. 
3. Noen av BB11 seilerne har vært aktive med dugnad under selve 

arrangementet. 
 

Tiltak: 
1. Jobbe mot BB11 klubben og Arendals seilforening for støtte til ide´. 
2. Jobbe mot at NM arrangeres tidlig på sommeren det året det ikke arrangeres i 

Arendal. Dette for å unngå konflikt med APL Race. 
3. Satse på mer dugnadsinnsats fra BB11 seilerne før og etter seilasene under 

APL Race.  
 
 
Konsekvens: 

1. Styrker interessen for BB11 i Arendal, styrker deltakelsen i NM, hever nivået 
på seilerne i Arendal.  

2. Vi tar vare på en lang tradisjon, får en flott helg med seiling, og styrker den 
lokale tilhørigheten.  

3. Hver enkelt seiler får større glede av selve arrangementet, og APL komiteen 
får mer hjelp fra BB11 miljøet før og etter arrangementet. 
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NM 

 

Beskrivelse / bakgrunn:  
BB11 Klubben nasjonalt avvikler årlig NM i BB11. Brevik seilforening gikk tidlig 1990 tallet i 
gang med klassemesterskap som senere fikk status som NM. De siste 10-15 årene har NM 
gått på rundtur i fortrinnsvis Horten, Brevik, Kragerø og Arendal. I Arendal har NM hvert en 
del av APL Race Week. 
 
Mål: 

1. Arrangere NM i Arendal annethvert år som en del av APL Race. 
2. Ha 10 (1/3) båter fra Arendal på alle NM utenbys. 
3. Ha 22 (3/4) deltakende båter fra Arendal på alle NM i Arendal. 
4. Ha minimum 10 utenbys båter som deltar i NM i Arendal. 
5. Tilby alle utenbys deltakere gratis overnatting. 
6. Ha 3 seilere fra Arendal blant de 10 beste hvert år. En av disse på medaljeplass. 
7. Alle BB11 seilere av sikkerhetshensyn bruker boggihenger til transport av BB11. 
8. Alle deltagere er uniformert med likt tøy fra ASF/BB11 under arrangementet.  

  
Status:  

1. Vi har så langt arrangert NM ca hvert 2. år under APL Race Week. 
2. Vi har vært mellom 2 og 8 deltakende båter på utenbys NM. 
3. Vi har vært maks 19 deltakende båter fra Arendal under NM i Arendal. (2016) 
4. Vært mellom 7-10 utenbys båter.  
5. Utenbys deltakere har blitt tilbudt gratis overnatting men ingen har benyttet dette som 

overnatting.  
6. Ikke hatt noen på pallen siste år. 
7. Hengere med kun et sett hjul har blitt brukt.  
8. Vi har ikke vært uniformert under arrangementer. 

 
Tiltak: 

1. Jobbe mot BB11 klubben og Arendals seilforening for støtte til idé. 
2. Tidlig i sesongen jobbe med å motivere for NM deltagelse. 
3. Tidlig i sesongen jobbe med å motivere for NM deltagelse. 
4. Jobbe mot BB11 klubben og direkte mot andre utenbys båter 

5. Organisere felles kranløft og overnatting. Legge til rette for at gjester kan bo hos 
lokale BB11 seiler.  

6. Jobbe med å nå det sportslige målet. 
7. Jobbe mot og motivere BB11 seilere til å ha en henger som kan brukes til transport. 
8. Fremskaffe egnet genser eller lignende. 

 

Konsekvens: 
1.  Styrker interessen for BB11 i Arendal, styrker deltakelsen i NM, hever nivået på 

seilerne i Arendal. Unngår for mange arrangementer i regi av BB11 gruppa ASF 
hvert år. 

2. Styrker interessen for BB11 på landsbasis og hever nivået på seilere fra Arendal. 
3. Interessen for BB11 i Arendal vil øke, og vi styrker det sosiale miljøet. 
4. Bidrar til at NM status opprettholdes og interessen for klassen vil vedvare. 
5. Det vil være lettere å få BB11 seilere fra andre byer til å delta i NM i Arendal. 
5. Bidra positivt for miljøet i Arendal. 
7. Sikrere transport 
8. Skaper synlighet og tilhørighet til ASF/BB11.  

 
 



47    

 

Fjelltur 
 
Beskrivelse / bakgrunn:  
 
Pga av liten interesse for tiltaket har ikke Fjelltur blitt arrangert hvert år de siste årene.  Styret ønsker 
likevel å prøve å få reaktivert dette arrangementet. 
 
Fjellturen har vært gjennomført iht disse retningslinjer:  
Sosialt samvær har alltid vært et sentralt element i BB11 gruppa i ASF.  Selv om BB11 gruppa har 
lagt stor vekt på at den enkeltes resultater ikke skal ligge til grunn for posisjon i miljøet eller være en 
avgjørende faktor for trivsel vil seilingen fort stå i fokus i de fleste sammenhengene hvor vi møtes og 
bygger relasjoner. BB11 gruppa har ment at det kan være viktig å ha noen gode opplevelser sammen 
som ikke er knyttet opp mot seiling og / eller konkurranse, og hvor alle stiller med tilnærmet like 
forutsetninger. Derav har vi siden 1995 med stor suksess arrangert enkle og korte fjellturer hver høst 
etter endt seilsesong. Dette har vært en arena hvor vi har alternative opplevelser som knytter oss 
sterkere sammen som miljø uten at seilingen har vært et sentralt element.  
 
Mål: 

1. Arrangere fjelltur hver høst etter endt seilsesong for medlemmer i BB gruppa. 
2. Turen skal primært starte lørdag og avsluttes tidlig søndag kveld 
3. Turen skal være av en slik art at alle i miljøet er skikket til å gjennomføre turen.  
4. Turen skal bygge sosiale relasjoner og opplevelser som styrker vårt seilmiljø. 
5. Det er et ønske at min 1/3 av alle seilerne deltar på turen. 
6. For å unngå for mange helger med aktiviteter tett innpå hverandre i BB11 gruppa, legges 

fjellturen til første helg etter skolens høstferie. Dette vil normalt være en av de første helgene i 
oktober.  
 

Status:  
1. Ikke vært arrangert hvert år. Selv om vi må sies å ha hatt god deltakelse på noen turer, har vi 

bare tidvis nådd vårt mål om 1/3 deltakelse. 
2. Fjellturene har ikke konsekvent vært avviklet etter høstferien. 
3. Turen har vært lagt opp slik alle i miljøet er skikket til å gjennomføre turen.  

4. Turen bidrar til å styrke vennskapet. 
5. Lav deltagelse siste år, med bare 5-8 deltakere.  
6. Gjennomført. 

 
 

Tiltak: 
1. Påse at det er tilstrekkelig tid mellom klubbmesterskap og fjelltur, samt unngå at fjelltur blir i 

skolens høstferie. Være flinke med promotering og legge ut terminliste tidlig, så alle kan sette 
av tid til tur. Fortrinnsvis arrangere tur samme helg hvert år slik at det innarbeides en rutine. 

2. Fjellturen avvikles etter høstferien 
3. Gjennomført 
4. Viktig for å styrke vennskapet. 
 

 
Konsekvens: 

1. Flere med på tur og et sterkere sosialt miljø. 
2. Flere deltakere på tur og større forutsigbarhet for turens tidspunkt. 
3. Flere deltar 
4. Sterke og hyggeligere miljø 

5. Sterke og hyggeligere miljø 

6. Flere deltar 
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Innesesong Hallen  
Beskrivelse / bakgrunn:  
Ironisk nok er muligens vintersamlinger på torsdager BB11 gruppas viktigste aktivitet. Den 
representerer uten tvil den største aktiviteten av vår virksomhet, og bør vel av den grunn tas på 
alvor. Det er særdeles viktig å legge til rette et attraktivt arbeidsmiljø som stimulerer til aktivitet. 
Vi bruker totalt sett mer tid sammen i hallen enn på vannet. Nettopp derfor er det svært viktig at 
denne aktiviteten holder høy kvalitet. Vi mener at gode sosiale relasjoner og vennskap er sentralt 
i et miljø som vårt for å skape vennskap, seiling og regatta. I et langsiktig perspektiv mener vi at 
dette er en eneste måte å ivareta Seilforeningens mål om et aktivt seilmiljø. Sosiale relasjoner 
bygger vi best gjennom å treffes og være sammen ofte.  
 
Mål: 

1. Ukentlige samlinger på torsdager gjennom hele Innesesongen 
2. Vi ønsker at våre medlemmer og båteiere skal delta på minimum 2/3 av torsdagene i 

Innesesongen. 
3. Det skal foreligge tilgjengelige bilder med litt tekst på web og mail ca. 3 dager etter 

torsdagssamling i hallen, fortrinnsvis førstkommende søndag. 
4. Pausen skal vare i 30min. 
5. Det skal være en pauseansvarlig hver torsdag som følge de skriftlige retningslinjene 

som foreligger for arrangering av pause i bua. 
6. Det skal fortsatt være faste lakkdager på våren.  
7. Gjennomføre teorikvelder i Innesesongen og dokumentere bedre hvordan denne 

aktiviteten gjennomføres. 
8. Skaffe vår egen prosjektor for bruk i Innesesongen.   

 
Status:  

1. Vi gjennomfører samlinger hele året.  
2. Vi har normalt vært 10 til 20 deltakere med topper opp mot 25. 
3. Vi har hatt et fast system for web og mail med bilder og tekst, men dette har sklidd 

noe ut de siste året.   
4. Pausen varer i 30 min, noen blir i bua enda lengre. 
5. Vi har skriftlige retningslinjer for arrangering av pause i bua. 
6. Faste lakkdager/peroder har vært gjennomført. 
7. Hyppigheten på kurs har vært noe varierende.  
8. Vi lånes prosjektor fra gang til gang privat. 

 
Tiltak: 

1. Sende mail til medlemmer og informere om innhold for kommende torsdagssamling.  
2. Øke informasjon, direkte kontakt med medlemmer. 
3. Denne oppgaven legges til pauseansvarlig for gjennomføring. Dette oppdateres i mail 

til pauseansvarlig.  
4. Sende skriftlige retningslinjer for arrangering av pause i bua til pauseansvarlig. 
5. Sende skriftlige retningslinjer for arrangering av pause i bua til pauseansvarlig. 
6. Sende mail om lakkedager til BB11 gruppa. 
7. Utarbeide retningslinjer for gjennomføring av teorikvelder/kurs.  
8.  Kjøpe inn prosjektor og sørge for sikker oppbevaring i hallen.  

 
Konsekvens: 

1. Samlinger på Innesesongen skaper seiling og regatta i Utesesongen.  
2. Samlinger på Innesesongen skaper seiling og regatta i Utesesongen.  
3. Interessen og følelsen av tilhørighet styrkes. 
4. Bygger vennskap. 
5. Oppgavene til pauseansvarlig blir klare og forholdene bedre tilrettelagt for miljøet. 
6. Det genereres ikke støv de dager noen lakker. 
7. Enklere å gjennomføre teorikvelder.  
8. Enklere å gjennomføre teorikvelder.  
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Vinterfest  
 
Beskrivelse / bakgrunn:  
BB11 gruppa er kjent for sitt gode miljø. En av mange viktige faktorer i denne 
sammenhengen har vært våre årlige vinterfester. Denne festen skal være mer 
høytidelige hvor vi kler oss pent og spiser en god middag sammen på et egnet sted. 
Det er et mål å ikke belegge for mye av medlemmenes fritid utenom de faste 
arrangementer. Det er derav et ønske å arrangere kurs og vinterfest samme dag 
dersom dette lar seg løse rent praktisk. 
 
Mål: 

1. Arrangere vinterfest hvert år. Fortrinnsvis i overgangen januar/februar. 
2. Ha mer enn 2/3 deltakelse fra våre medlemmer. 
3. Festen skal være vårt sosiale høydepunkt. 
4. Arrangere kurs og fest samme helg. Fortrinnsvis samme dag. 

 
Status:  

1. Vi har arrangert kurs og fest fast i overgangen januar/februar. 
2. Det har vært om lag 2/3 deltagelse på vinterfestene. 
3. Dette har vårt sosiale høydepunkt på Innesesongen. 
4. Kurs og fest arrangert samme helg. 

 

Tiltak: 
1. Sette vinterfest fast inn på terminlisten for vinter. Fortrinnsvis overgangen 

januar/februar. 
2. Sende ut informasjon om dato tidlig i Innesesongen, samt følge påmelding 

opp.  
3. Egen arrangementskomite som følger veiledningsdokumentet. 
4. Arrangere kurs og fest samme helg. Fortrinnsvis samme dag. 

 
Konsekvens: 

1. Vinterfest blir arrangert årlig. Dette styrker gruppa og samholdet. Vi bruker en 
helg som det normalt er få andre aktiviteter. 

2. Flere får anledning til å setet av datoen og prioritere arrangementet. 
3. Sikrer lik kvalitet på arrangement hvert år og sikrer at festen blir et sosialt 

høydepunkt. 
4. Vi beslaglegger færre helger og kvelder for våre medlemmer. 
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Kurs/Teoritimer 
 
Beskrivelse / bakgrunn:  
BB11 gruppa har alene eller i samarbeid med ASF holdt ulike kurs for sine 
medlemmer. Klubbdommer og Dommer 2 kurs har vært mest populære. Vi har ikke 
holdt mange kurs om taktisk seiling, trimming og lign. Dog har vi gjennomført flere 
teorikvelder etter pausen på torsdager. Det er et mål å ikke belegge for mye av 
medlemmenes fritid utenom de faste arrangementer.  
 
Mål: 

1. Arrangere relevante kurs for våre medlemmer 1 gang pr år. Fortrinnsvis 
samtidig med vinterfesten i overgangen januar/februar. 

2. Gjennomføre teorikvelder i Innesesongen på torsdager etter pausen.  
3. Jobbe aktivt for at ASF skal ha et generelt godt kurstilbud til foreningens 

medlemmer. 
 

Status:  
1. Vi har hatt kurs de siste årene i overgangen januar/februar dette har vært 

avhold samme helg.  
2. Det har i Innesesongen 2016 og 2017 vært gjennomført korte teorikvelder 

annen hver torsdag. (Kurs for Innesesongen 2018 er pt ikke startet opp)  
3. BB11 gruppen har så langt ikke jobbet aktivt mot ASF for at det skal 

arrangeres kurs.  
 
Tiltak: 

1. Fortsette å arrangere kurs og fest samme helg. 
2. Arrangerer teorikvelder i Innesesongen og utarbeide et Veiledningsdokument 

for denne aktiviteten. 
3. BB11 gruppen jobber aktivt mot styret i ASF for avvikling av kurs. 
 

Konsekvens: 
1. Flere kurs og hevet nivå på våre seilere.  Bidra til å nå sportslige mål. 
2. Høynet teknisk og faglig nivå for våre seilere. Bidra til å nå sportslige mål. 
3. Høynet teknisk og faglig nivå for våre seilere. Bidra til å nå sportslige mål. 
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Årlig gruppemøte 
 
Beskrivelse / bakgrunn:  
Vi avholder ikke tradisjonelt årsmøte (dette gjøres i ASF), men et årlig gruppemøte 
for våre medlemmer som gjennomføres før årsmøte til ASF. På dette gruppemøtet 
gjennomgåes status på fokusområder og mål i Handlingsplanen, aktivitetsplan og 
treminlister for kommende Utesesong.  Samt en enkel orientering om 
Veiledningsdokumenter. Dette årlige gruppemøte skal gjennomføres i henhold til § 
13 i ASF sine lover.  
 
Mål: 

1. Arrangere et årlig gruppemøte. 
2. Inkluderer gjennomføringen av det årlige gruppemøte i 

veiledningsdokumentet til styre i BB11 gruppa.   
3. Arrangeres på en torsdag. 

 
Status:  

1. Vi har arrangert gruppemøte. 
2. Det foreligger uklar dokumentasjon på hvordan det årlige gruppemøte 

gjennomføres.  
3. Vi har arrangert gruppemøter på torsdager. 

 
Tiltak: 

1. Arrangere en samling i året som er et gruppemøte hvor vi tar opp driften av 
gruppen, og planlegger hva som skal skje i fremtiden. Denne samlingen må 
inn på terminlisten. 

2. Inkludere gjennomføringen av det årlige gruppemøte i veiledningsdokumentet 
til styret.  

3. Sette av en torsdag til gruppemøte. 
 
Konsekvens: 

1. Bedre informerte medlemmer, som kan ytre seg i et felles plenum.  
2. Sikrer involvering av medlemmene i BB11 gruppa.  
3. Vi belaster ikke en ekstra kveld, men holder oss til torsdager. 
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Styret BB11 og styremøter 
 
Beskrivelse / bakgrunn:  
Styret i BB11 gruppa har iht  «§13 – Organisasjon» valgt å bruke konstituering 
(oppnevnelse) av styremedlemmer som sitt grunnleggende prinsipp. Styret består 
fortrinnsvis av 5 personer. Disse «velges» ved akklamasjon fra det bestående styret, 
og eller etter henstillinger fra gruppens medlemmer.  
Styret i BB11 gruppa har ansvar for at de til enhver tid gjeldene retningslinjer og 
dokumenter som er gjeldene for NSF, ASF og BB11 gruppa følges.  
Det avholdes fortrinnsvis 4-5 styremøter årlig, månedene juni og juli bør unngås. 
Styremøtene avvikles fortrinnsvis fra kl. 1900 til 2200.  
 
Mål 

1. I planperioden utarbeide et Veiledningsdokument som tar for seg hvordan 
styret i BB11 gruppen velges og hvordan styret arbeider. Dokumentet skal 
være klart for fremleggelse til det årlige gruppemøtet i 2020.  

2. Det er ønskelig at kjønnsfordelingen i gruppa gjenspeiles i styret. Det er dog 
ikke ønskelig med kjønnskvotering, da det til enhver tid er viktig å finne de 
mest motiverte styremedlemmene.  

  
Status: 

1. Det er noe manglende dokumentasjon internt i BB11 gruppa for hvordan 
styret velges og arbeider. 

2. Styret har kun bestått av menn, frem til 2018 hvor gruppa fikk sin første 
kvinnelige leder. 

 
Tiltak 

1. I planperioden utarbeide et Veiledningsdokument for hvordan styret velges og 
arbeider. Frem til dette dokumentet er vedtatt, arbeider styret slik det historisk 
har arbeidet.  

2. Arbeid med en bedre kjønnsfordeling skal inngå som et element i 
veiledningsdokumentet 

 
Konsekvens:  

1. Bedre oversikt og forståelse for styrearbeidet og mer kontinuerlig drift av 
gruppa.  

2. Få de mest motiverte styremedlemmene. 
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