ÅRSRAPPORT KJØLBÅTGRUPPA 97

GOD SESONG
Sesongen 97 har vært et godt år for den nystiftede kjølbåtgruppa som nå består av 8 stk. aktivt seilende BBIl’ere. Også i år
har regattabanen vært lagt til Arendals indre havnebasseng. Dette med tanke på publikum og lett tilgjengelighet for seilerne
som alle har sine båtplasser i indre havnebasseng

UKENTLIGE REGATTAER
Regattaene ble i år som tidligere avviklet på torsdagene. Første halvdel av sesongen gikk dessverre noe trått. Det ble rett nok
holdt regatta ukentlig, men vi var sjeldent mer en 3-4 båter. Dette skyldtes i det alt vesentligste at de mange nyinnkjøpte
BB’ene trengte litt oppussing og en kjærlig hånd utover vår og forsommer. Resultatene uteble ikke, enkelte av høstregattaene
var det hele syv båter å se på fjorden.

VÅR/HØST CUP
Heller ikke i år ble det avviklet tradisjonell Vår/Høst cup i Kjølbåtgruppa. Dette bevisst med tanke på at mange av de nye
seilerne har behov for å bli varme i trøya. Derimot har det vært holdt 3-5 regattaer hver torsdag. På denne måten får vi
mange morsomme starter og raske seilaser med god trening.

UTENBYS ARRANGEMENTER
Av utenbys arrangementer deltok tre BB’er og syv seilere fra ASF på det årlige klassemesterskapet som tradisjonen tro ble
holdt i Brevik. Herunder nevnes at BB Il Klubben nå har søkt NSF om å få avvikle NM for BB 11 i Brevik '98.

SAMLET VINTEROPPLAG
Selv om båtene nå er på land, er ikke sesongen over for Kjølbåtgruppas trebåt seilere. Vinter 97/98 vil bli tilbrakt under tak
og i samlet tropp i Norges Statsbaners gamle jembanestaller i Barbudalen. Her har vi fått et fint lite miljø for ASF's
trebåtseilere. Totalt er vi samlet Il stk. treseilere hvorav 8 av disse er BB’er. Intensjonen er å samles på torsdagene fra
kl. 1800-2100 gjennom hele vinterhalvåret, til båtpuss og sosialt samvær. Dette er vi i skrivende stund alt godt i gang med.
Kjølbåtgruppas stolte trebåtseilere tar gjerne imot besøk fra de av foreningens medlemmer som har lyst til å se på hva vi
driver med.

HVORFOR BBll?
Enkelte av foreningens medlemmer vil naturligvis spørre seg om hvorfor vi ikke heller satser på mer moderne båter, når vi

først prøver å bygge opp en stor entype klasse for små kjølbåter.
Dette er selvfølgelig et berettiget spørsmål, tatt i betrakting at ASF står uten en slik klasse i dag. Det ville sågar vært et
ønske fra Kjølbåtguppas styre at foreningen hadde en bærekraftig klasse (f.eks. Yngling) som kunne brukes til aktiv
seiling utenbys. Når vi på tross av dette velger å satse på BB Il, skyldes det flere faktorer. Trebåt klassene har som
kjent og nevnt hatt en betydelig renessanse som regatta båt de siste årene. Dette fordi trebåten trolig appellerer til mer
enn konkurranseinstinktet. Her finner mange muligheten til å kombinere flere interesser på en gang. Hvilket vi alt har
sett klare eksempler på i vår egen forening. Adskillige timer er av mange BB Il eiere lagt ned i båtene. Dette simpelt
hen fordi mange av oss er litt forelsket i trebåter, og her er vi trolig ved sakens kjerne. Trebåtene henvender seg til en
brukergruppe man neppe ville funnet i de små kjølbåtene av plast. Intet ondt om plastbåten, men noen av oss må bare
kjenne lukten av lakk.
ALLE VELKOMMENE
Når dette er sagt, vil vi gjerne understreke at alle plastseilere mellom 15 og 25 fot er mer enn velkomne på våre
torsdagsregattaer.
PRISEKSEMPLER PÅ BB11
5.000 - 10 .000 Restaureringsobjekt
10.000 - 15.000 Fullt seilbar, trenger litt pleie
15 .000 - 25 .000 God stand/restaurert
Avslutningsvis er det hyggelig å notere seg at flere BBII kjøp er på gang.
Har du spørsmål? Ta kontakt!
Hilsen Kjølbåtguppa
v/Eivind Berg
Privat 37028136
Mobil 90191632

