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Kjølbåtgruppa "5 år" 
Kjølbåtgruppa er i ferd med å legge bak seg sitt femte år som en aktiv og 
alternativ klasse i Arendals Seilforening. Fra sin spede start sommeren -95 med 
ulike båter som Oslo jolle, Grimstad jolle og Killing har Kjølbåtgruppa vokst til 
en stor og aktiv klasse bestående av 20 stk. BB-11. 

Samlet vinteropplag 
For tredje år på rad er alle BB-11 'ene samlet i de gamle jerbanestallene i Barbu 
for felles opplag. Her møtes vi fast hver torsdag gjennom hele vinterhalvåret til 
båtpuss og sosialt samvær. 

Vår, Sommer og Høst cup 
Årets regattasesong startet beskjedent 03.06 med 3 båter på fjorden. l løpet av 
sommeren vokste dette til 9 sjøsatte og aktive BB-1 l 'ere. Sesongen har vært delt 
i tre perioder bestående av Vår, Sommer og Høst cup. 
Regattaene avholdes på byfjorden. Det seiles om mulig tre seilaser hver kveld, 
hvorav de to første gjøres tellende i den gjeldene cup. Hver cup består av ca l O 
seilaser, hvorav 2 kan strykes. 

Femte plass til Arendals seiler under årets NM 
Under årets NM i BB-11 deltok fire av foreningens båter. Arendals seilerene har 
enda litt igjen før de tukter de beste i klassen, men med to båter blant de åtte 
beste og en fin femteplass av Øyvind Fremmer lid og mannskap Petter Mørland 
Pedersen nærmer vi oss stadig. 

APL Race Week 
For andre år på rad ble BB-11 invitert som gjesteklasse under APL Race Week. 
Dette er et arrangement BB-11 sei lerene setter stor pris på, og vi vil med dette 
takke Arendals Seilforening og arrangements komiteen for tre flotte og 
uforglemmelige dager på fjorden. 

Klubbmesterskap 
Søndag 12.09 avholdt Kjølbåtgruppa Klubbmesterskap i BB-11 klassen. 
Arrangementet ble lagt til seilerhytta hvor syv båter deltok. Best i Klassen ble i 
år som i fjor Petter Mørland Pedersen med mannskap Kari Steller. 
Petter vandt suverent med seier i fem av fem mulige seilaser og kunne nok en · 
gang reise hjem med vandrepremien, som er en flott halvmodell av BB-11. Etter 
seilasene avsluttet vi årets seilsesong med felles bespisning og premieutdeling 
for Klubbmesterskap og sommerens cuper. 

Kjølbåtgruppa på fjelltur 
Helgen 16-17.1 O reiste femten av Kjøbåtgruppas seilere på felles fjelltur, som 
denne gangen var lagt til Mjåvashytta i Gjøvdal. Hytta tilhører Arendal 
turisforening og ligger vakkert til ved et lite fjellvann ca 800moh. Denne årlige 
høstturen er blitt en godt innarbeidet tradisjon i Kjølbåtgruppa. 



505 kvm til vinteropplag 
Kjølbåtgruppa leier som kjent opplagslokalene av NSB Eiendom. Disse er nå 
utvidet med ytterligere 120 kvm. Totalt utgjør dette ca 505kvm som 
Kjølbåtgruppa har til disposisjon for vinteropplag. Dette betyr en total 
lagringskapasitet på ca 30 BB-11 'ere, om behovet skulle melde seg. 

Ny rekord på regattabanen 
Kjølbåtgruppa er i god vekst og stadig nye seilere melder sin interesse for vår 
flotte entype båt, som i sin tid ble konstruert og bygget av Arendals mannen 
Borge Bringsværd. 
Når sant skal sies hadde vi nok håpet å få se noen flere BB-11 'ere på fjorden 
under årets sesong. Tatt i betraktning at vi nå er 20 BB-11 'ere (og flere er på 
gang) ble det nok en liten skuffelse for mange at ikke flere ble klare for 
sjøsetting. Ikke minst var dette leit for eierne, som så gjerne skulle sett båtene 
på vannet. Men tross alt, ni BB-11 'ere på regattabanen er ny rekord, og trøsten 
får være at entusiasmen, samværs og seilergleden er uklanderlig. Dette vil med 
tiden føre til mange BB-11 'ere på byfjorden. 

Resultater 

Vår cup APL Race Week 
l. Øyvind Fremmerlid l. Bjørn Nilsen BS 
2. Eivind Berg 2. Leif Haugen BS 
3. Erik Steller 3. Eivind Berg ASF 
4. Sven Einar Knudsen 4. Øyvind Fremmerlid ASF 

5. Erik Steller ASF 
6. Haakon Borge Stenbeck 

Sommer cup ASF 

l. Eivind Berg 7. Bjørn A. Sti ASF 

2. Øyvind Fremmerlid 8. Sven Einar Knudsen ASF 

3. Sven Einar Knudsen 9. Rene Olsen ASF 

4. Kari/Erik Steller l O.Stig Håskjold MS 

5. Bjorn A. Sti !!.Einar Lieng ASF 

6. Allan Fossestøl 
7. Inge Fredriksen 

Høst cup 
l. Eivind Berg 

Klubbmesterskap 2. Sven Einar Knudsen 

l. Petter Mørland Pedersen 3. Kari/Erik 'Steller 

2. Sven Einar Knudsen 4. Rene Olsen 

3. Frode Stiansen 5. Bjørn A. Sti 

4. Rene Olsen 6. Inge Fredriksen 

5. Jan Løschbrandt 7. Allan Fossestøl 

6. Bjom A. Sti 8. Øyvind Fremmerlid 

7. Inge Fredriksen 9. Bjørn Arne Wilson 

! 



Vi neYner 
BB-1 l klassen i Arendal har vokst godt de siste årene og består nå av 20 båter, 
og flere er på gang. Det betyr at vi nærmer oss målet om en stor entypeklasse for 
trebåter. Er dette noe for deg? 

Priseksempler på BB-11 
o 5 000,- til l O 000,- Restaureringsobjekt 
o l O 000,- til 15 000,- Fult seilbar trenger litt pleie 
o 15 000,- til 25 000,- God stand/Restaurert 

Kom og besøk oss 
Vi samles hver torsdag gjennom hele vinteren fra 1800 til 2200 

. Har du lyst til å 
ta en titt på hva vi driver med, er du hjertelig velkommen. 

Har du spørsmål? Ta kontakt 

Hilsen Kjølbåtgruppa 

v/Eivind Berg 
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