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KKjjøøllbbååttggrruuppppaa  ii  vveekksstt  
Kjølbåtgruppa består nå av seksten BB-11ere, og er blitt et 

godt og reelt regatta alternativ i Arendals seilforening.  

Tilveksten har vært god både på mannskap og båtsiden. 

Spesielt hyggelig er det at vi stadig rekrutterer nye seilere til 

vår forening.  

SSyyvv  aavv  ttii  bbååtteerr  ppåå  ffjjoorrddeenn  
Vinter 97/98 ble som kjent brukt til restaurering av ti  

BB-11ere. Dessverre fikk vi ikke alle  på fjorden, men syv båter 

som ble brukt aktivt hele sommeren er vi allikevel godt fornøyd 

med.  

FFaassttee  ttoorrssddaaggssrreeggaattttaaeerr  
Vi startet regattasesongen første torsdag i juni og holdt det 

gående ukentlig frem til 17.09. Regattaene har vært avholdt i indre havnebasseng. Dette 

korter ned på transporttiden og er med på å skape et aktivt miljø på byfjorden. Er 

vindforholdene gode, avvikler vi tre til fire regattaer i løpet av en kveld. Alle regattaene 

seiles på pølsebane og tar ca. 30min. Heller ikke i år har det vært avviklet ordinær vår og 

høst cup av hensyn til de mange nye seilerene og ditto bytting av båter og mannskap.  

Men  aktiv deltakelse på ulike arrangementer har gitt oss masse konkurranse. 

NNMM  ii  BBrreevviikk    
Tradisjonen tro reiste flere av arendalsbåtene også i år til Brevik for å seile NM i BB-11. 

Fem båter fra Arendal stilte på startstreken i årets mesterskap. Arendalsseilerene har 

enda langt igjen til toppen, men kan glede seg over å se stadig flere tittelforsvarere bak 

seg på listene. Best av Arendalsseilerene i år ble Øyvind Fremmelid med mannskap 

Carsten Hopstock på en flott syvende plass. 

AAppll  RRaaccee  WWeeeekk  
Apl Race Week ble en suksess for BB-11 miljøet. Vi stilte med syv båter til en flott helg på 

regattabanen. Dessverre måtte vi se oss slått av to båter fra Brevik som begge har vært 

mestere i klassen, men til tider gav vi dem god konkurranse og lurte dem for en og annen 

plassering helt øverst på lista. En stor takk til arrangørene for et prima gjennomført 

arrangement. 

KKlluubbbbmmeesstteerrsskkaapp    
På tampen av sesongen avviklet vi vårt første klubbmesterskap for BB-11. Også her 

kunne vi glede oss over at alle båtene stilte. Mesterskapet ble holdt på Seilerhytta søndag 

13.09 under gode forhold.  

Regattaene ble gjennomført uten uhell og med flott seiling. Petter Mørland Pedersen og 

hans mannskap Bjørn Mørland Pedersen stakk av med seieren i rein utklassingsstil, de 

noterte seg fem av fem mulige seire. De kunne med dette ta med seg hjem en flott 

halvmodell av BB-11, som foreningen nå har fått til vandrepokal. 

  

  

  

    

  



1. Petter Mørland Pedersen   

2. Sven Einar Knudsen 

3. Arild de Lange Nilsen 

4. Erik Steller 

5. Allan Fossestøl 

6. Christoffer Aanerud 

7. Eivind Berg 
 

  

RReessuullttaatteerr  KKlluubbbbmmeesstteerrsskkaapp  

 

  

FFaassttee  ssaammlliinnggeerr  hhvveerr  ttoorrssddaagg  hheellee  vviinntteerreenn  
Nå er regattasesongen over, men Kjølbåtgruppas medlemmer holder stimen hele vinteren. 

Vi er alt godt i gang med våre faste samlinger på torsdagene. I de gamle jernbanestallene 

står nå femten av foreningens seksten BB-11ère. En del av båtene er så godt som 

fullrestaurerte, men de fleste trenger en del pleie. Også i år står spanteskifting nye 

dekksbjelker og lignende for tur på mange av båtene. Men dette er bare moro, spesielt 

hyggelig er det når de som ble ferdige med BB`en i  fjor stiller opp for å hjelpe på 

nyinnkjøpte båter. 

VVii  nneevvnneerr  
BB-11 klassen i Arendal har vokst godt de siste årene og består nå av 16 båter, og flere er 

på gang. Det betyr at vi nærmer oss målet om en stor entypeklasse for trebåter. Er dette 

noe for deg?  

PPrriisseekksseemmpplleerr  ppåå  BBBB--1111      
   5 000,-  til  10 000,-    Restaureringsobjekt 

 10 000,-  til  15 000,-    Fult seilbar trenger litt pleie 

 15 000,-  til  25 000,-    God stand/Restaurert 

KKoomm  oogg  bbeessøøkk  oossss  
Vi samles hver torsdag gjennom hele vinteren fra 1800 til 2100 . Har du lyst til å ta en titt 

på hva vi driver med, er du hjertelig velkommen. 

 

 

HHaarr  dduu  ssppøørrssmmååll??  TTaa  kkoonnttaakktt  
 

Hilsen Kjølbåtgruppa 

v/Eivind Berg   

 

 

    

 


