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Kjølbåtgruppa i Arendals Seilforening kan se tilbake på ni sesonger med jevn vekst av seilere, 

aktivitet, vinteropplag, vennskap og kunnskap. 

 

Nettopp vennskap og økt seilkunnskap er sentrale momenter i Kjølbåtgruppas filosofi. Vi skal  

først og fremst ha det moro, og det får vi gjennom aksept og læring. 

 

Årets sesong har fulgt gruppens etter hvert tradisjonelle aktiviteter 

Samlet vinteropplag 

Sesongstart på Byfjorden 

Vårcup 

Grillfest på Gimle 

Sommercup 

Høstcup 

APL Race Week med NM BB-11 

Sesong avslutting og klubbmesterskap på Seilerhytta 

Fjelltur  

 

Samlet Vinteropplag 

Som sikkert mange alt kjenner til, ble Kjølbåtgruppa tvunget til å bytte plass for samlet 

vinteropplag i sesong 2001, da NSB ønsket å restaurere de gamle jernbanestallene. Til 

gjengjeld kan vi nå boltre oss på 540 kvm. oppvarmet hall, 20 meter fra sjøen. 

Etter to sesonger i ny hall er vi svært godt fornøyd med vårt nye tilholdssted på Krøgenes 

(Arendal Listehøvleri / gamle Ali Boat). 

I alt står det 23 BB-11, 3 sjekter og 2 plattgattere i hallen. I tillegg til dette beslaglegger 

Harald Andersen (Gullsmed Andersen i Vestregate) et betydelig areal for bygging av sin 44 

fot store katamaran. Strengt tatt burde vel en rapport fra Kjølbåtgruppa ikke inneholde annet 

stoff enn gamle trebåter, men vi kan ikke dy oss og må bare fortelle litt om det fantastiske 

arbeidet Som Harald gjør på sitt selvbyggerprosjekt. Fra en haug med tegninger og sponplater 

har Harald i løpet av to år tryllet frem en gedigen katamaran. Båten bygges etter alle kunstens 

regler i epoxi, glassfiber og divinicel. Båten har en skremmende lav egenvekt (ca 2000kg uten 

motor og mast). Harald har enda langt igjen, men så langt har det reist seg to skrog som er 

koblet sammen med en meget romslig kabin. Enda står det mye sparkling og pussing igjen 

utvendig før han kan ta til på innredningen, men i løpet av vinteren vil trolig katamaranen 

grovt sett være ferdig utvendig.  



 

 

Dersom noen trenger innendørs båtopplag er det fint om de tar kontakt med Pierre Jean 

Nedergaard på tlf: 90 03 84 60.  

Enda har vi flere BB-11` er som pusses opp. Dette sikrer en jevn aktivitet i hallen. 

Torsdagskvelden er fremdeles vår felles pusse kveld. KL. 2000 hver torsdag tar vi kaffe pause. 

Vi setter ekstra pris på besøk fra foreningens medlemmer på disse kveldene. 

 

Sesongstart 

Lørdag 29.05 markerte vi som vanlig sesongstart. Vanligvis har denne vært avviklet på 

Seilerhytta, men i år ble det gjort en liten vri, og seilingen fant sted på  

Byfjorden med påfølgende bespisning hjemme hos BB-11 seiler Erik Christianssen.. 

Værgudene skjenket oss rikelig med sol og flotte forhold.  

 

Vår, Sommer og Høst cup 

Det er svært hyggelig å notere seg at seilkunnskapen øker. Det er ikke lenger noen selvfølge 

hvem som stikker av med de gjeveste plasseringene. Stadig flere melder seg på i 

medaljestriden og det totale nivået på våre seilere er et helt annet i dag, enn da vi startet opp i 

1995. Her er det artig å nevne at Erik Steller, Øyvind Fremmerlid og Fredrik Steller som et av 

to Arendals lag stilte opp til lagmeterskap i 12,5 m2, arrangert av Risør Seilforening. Steller 

med mannskap var i ikke snauere enn at de stakk av med to første plasser en fjerde og en 

sjette. Dette plasserte de helt i topp som den beste enkelt båten under lagmesterskapet. 

Prestasjonen blir ikke mindre av at ingen av Arendals seilerne tidligere har seilt denne 

båtklassen. Vi gratulerer med meget imponerende seiling. 

 

APL Race Week og NM I Arendal 

NM i BB-11 var i år en del av APL Race Week som ble et flott arrangement. Elleve BB-

11’ere fra Arendal deltok. Totalt stilte hele 29 båter til start i et av årets største NM felt. 

Øyvind Fremmerlid og Erik Steller fikk en flott femte plass. APL er en stor begivenhet for oss 

BB-11 seilere, noe vi skylder APL, Arendals Seilforening og alle medhjelpere en stor takk 

for. 

 

Klubbmesterskap på Seilerhytta 

Årets klubbmesterskap gikk tradisjonen tro av stabelen på seilerhytta i begynnelsen av 

september. Klubbmesterskapet er hvert år Kjølbåtgruppas siste regatta og blir på denne måten 

et fint punktum for seilsesongen. Seilasene ble avviklet under fine, men skiftende vindforhold.  

Helt i toppen var det svært jevnt. Øyvind Fremmerlid og Erik Dunseth imponerte med flott 

seiling. Det var svært jevnt også mellom  Pierre Jean Nedergaard / Jan Løschbrandt på andre 

og Erik Steller / Fredrik Steller på tredje plassen. Kun et poeng skilte disse båtene. Eilert 

Vierli, Henk van der Linden og Aslak Heim Pedersen gjennomførte nok et prikkfritt 

arrangement for oss. Tusen takk for at dere gjennom mange år har vært til stor støtte for BB-

11 miljøet. Vi avsluttet dagen med felles bespisning og premieutdeling fra årets seilaser 

 

Fjelltur til Austheiene 
Lørdag 25. september reiste nok en gang en gjeng fra Kjølbåtgruppa på fjelltur. Denne årlige 

begivenheten er et hyggelig avbrekk for en gjeng som har seiling som sin felles interesse. 

Fjellturene går normalt til en av turistforeningens hytter i vårt nærområde, og er av en slik 

karakter at alle kan delta dersom de har tid. Turene krever verken spesielt veltrente kropper 

eller flott utstyr. Litt varmt tøy og en sekk er hva som skal til. Årets tur startet ved Nesvatn 

øverst i Gjøvdal og gikk til Mjåvasshytta. Turen tok drøye tre timer inn til hytta og en time på 

returen til Gjevden. Tradisjonen tro, ble det en skikkelig flott middag som avslutning på en fin 

seil sesong.  

 



Styret i Kjølbåtgruppa har i år bestått av følgende medlemmer. 
Styremedlem: Erik Steller 

Styremedlem: Arild de Lange Nilsen 

Styremedlem: Øyvind Fremmerlid 

Styremedlem: Sven Einar Knudsen 

Styremedlem: Arnt Severin Hansen 

Økonomi ansv.: Pierre Jean Nedergaard 

 

Kjølbåtgruppa står for tiden uten formann. Eivind Berg som har vært gruppens leder fra dens 

spede begynnelse, har trekt seg fra alle verv i Kjølbåtgruppa. Styret arbeider for tiden med å 

finne ny leder. 

 

BB-11, noe for deg ?  

BB-11 klassen i Arendal har vokst godt de siste årene og består nå av 24 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 BB-11  

  5 000,-  til   10 000,-  Restaureringsobjekt 

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

15 000,-  til   20 000,- God stand / Restaurert 

 

 

Resultater 2004 

VÅR CUP BB-11  

RESULTAT SEIL NR. MANNSKAP 

1 NOR 92 Erik Steller, Øyvind Fremmerlid 

2 NOR107 Arild de Lange Nilsen, Pierre Jean Nedergaard 

3 NOR 309 Erik Christianssen Vibecke Nodeland 

4 NOR 218 Kari Steller, Mari Steller, Ingrid Mortensen 

5 NOR 5 Duncan Hubbard, Arnt Severin Hansen 

6 NOR 306 Tore Tuft  

 

SOMMER CUP BB-11  

RESULTAT SEIL NR. MANNSKAP 

1 NOR 92 Erik Steller 

2 NOR 107 Arild de Lange Nilsen, Bjørn Arne Wilson 

3 NOR 114 Pierre Jean Nedergaard, Jan Løschbrandt 

4 NOR 280 Øyvind Fremmerlid 

5 NOR 218 Kari Steller, Mari Steller, Ingrid Mortensen 

6 S 13 Rene Olsen, Geir Myren 

7 NOR 5 Duncan J. Hubbard, Arnt Severin Hansen 

8 NOR 309 Tore Buer Christensen, Lars Øigård 

9 NOR 309 Erik Christianssen 

10 NOR 317 Inge Fredriksen 

11 NOR 84 Sigurd Løschbrandt, Dan Oustad 

12 NOR 318 Bjørn Sti, Svein Tallaksen 

 



HØST CUP BB-11  

RESULTAT SEIL NR. MANNSKAP 

1 NOR 114 Pierre Jean Nedergaard, Jan Løschbrandt 

2 NOR 280 Øyvind Fremmerlid 

3 NOR 92 Erik Steller 

4 NOR 318 Bjørn Sti, Svein Tallaksen 

5 NOR 306 Tore Tuft Eivind Berg 

6 NOR 218 Kari Steller, Kiss Isberg 

7 NOR 309 Tore Buer Christensen, Lars Øigård 

8 S 13 Rene Olsen, Geir Myren 

9 NOR 107 Arild de Lange Nilsen, Bjørn Arne Wilson 

10 NOR 5 Duncan J. Hubbard, Arnt Severin Hansen 

11 NOR 84 Sigurd Løschbrand, Dan Oustad 

   

   

   

   

 

KLUBBMESTERSKAP BB-11  

RESULTAT SEIL NR. MANNSKAP 

1 NOR 280 Øyvind Fremmerlid, Erik Dunseth 

2 NOR 114 Pierre Jean Nedergaard, Jan Løschbrandt 

3 NOR 92 Erik Steller, Fredrik Steller 

4 NOR 107 Arild de Lange Nilsen, Bjørn Arne Wilson 

5 NOR 218 Kari Steller, Kiss Isberg 

6 S 13 Rene Olsen, Geir Myren 

7 NOR 84 Sigurd Løschbrand, Dan Oustad 

8 NOR 318 Bjørn Sti, Svein Tallaksen 

9 NOR 306 Tore Tuft, Aslak H. Pedersen 

10 N 5 Duncan J. Hubbard; Paul Hubbard 

 

 
 

 

For Styret, 

Kjølbåtgruppa ASF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TAKK EIVIND! 
 

På foråret 2004, kom melingen om at Eivind Berg ønsket å fratre lederrollen i kjølbåtgruppa. 

Det var i 1992 at Eivind traff Svend Einar Knudsen på fjorden, også med en BB-11. 

Regattaseiling ble de raskt enige om og de første to årene ble det seilt sammen med optimister 

og europajoller. Siden ble det kappseilas på by fjorden med babord runding rundt merker som 

”naboens” teine, holme eller lagelig plassert stake. 1995 ble det faste regattaer, kjølbåtgruppa 

var en realitet og en og annen Grimstadjolle eller Killing fikk lov å være med. Men drømmer 

og fantasier er det lov å ha. At det ni år etter skulle telle 24 båter og at gruppa totalt skulle 

organisere bortimot 50 entusiaster, var det vel ingen av dem som trodde på. Eller var det slik 

det var ment? 

 

Det er mye å takke Eivind for, ikke bare for hans arbeide for kjølbåtgruppa. Det vi ser i 

Eivind er et usedvanlig dedikert menneske. Han vet at et godt seilmiljø bygges på flere 

parametere enn regatta resultater. Kanskje på tvers av. Det som kjennetegner Eivind Berg er 

hans evne til å gjøre andre en seg selv til vinnere også utenfor båt og regattabane. Dette er 

sjeldne egenskaper i vår tid. Han vet at en sterk forening ikke bygges for medlemmer, men for 

en stor del sammen med medlemmer. For vår del har vi nytt godt av hans utrettelige innsats 

med å hjelpe nye båteiere i bua(“vrakene” han selv anbefalte ), hans arbeid på regattabanen, 

hans nitidige innsats som organisator, bak PC`en med hjemmesider, bilder eller med referater, 

innkallinger, seilingsbestemmelser mm. Eivind er et menneske med et unikt organisasjons 

talent, med spesiell evne til å bygge bro mellom mennesker. Han har vist oss at skal vi lykkes, 

så må vi være tilstede, aller mest for hverandre. Da blir det kameratskap, seiling og til sist; 

regatta!!  

 

Så var det kanskje ikke en drøm og en fantasi allikevel. Kanskje det hele var planlagt. 

Kanskje Eivind innerst inne visste at bare han gjorde; ”sånn og sånn”, så ville de bli veldig 

mange. Hvis vi spør ham selv, så svarer han nok ikke på det. Han snakker ikke om seg selv og 

sånt. 

 

Hilsen kjølbåtgruppa! 

 

 
 


