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Årsrapport BB11 Gruppa ASF 2015 
 

 
BB11 Gruppa i Arendals Seilforening kan se tilbake på 20 sesonger med jevn vekst av seilere, 
aktivitet, vinteropplag, vennskap og kunnskap.  Årets aktivitets nivå er det høyeste noen 
gang. Deltakerrekord på regattabanene, ny rekord med 18 sjøsatte båter, samt rekord 
fremmøte på våre arrangementer og vinteraktivitet. Aldersspredningen i 2015 var 13-80år,  
 
 

Sosiale aktiviteter 
 
Vintersamlinger 

Torsdag er vår faste møtedag gjennom hele vinteren. Vi treffes i opplagshallen fra kl. 1800 

og har felles pause kl.1900. Annenhver torsdag har vi 30 min teori etter pausen. Vi har 

samlet 15 til 20 stk. på disse kveldene. 

Vinterfest  
31.05 arrangerte BB11 gruppa for andre år på rad vinterfest og kurs på Sandviken Fort. 
Festen på kvelden var åpen for inviterte gjester og partnere. I alt samlet vi 29 deltakere til en 
hyggelig fest på kvelden (ny rekord).  
 
Sesongstart  
14 båter og 44 deltakere (ny rekord) stilte på en dag som kan betegnes som en av årets 

vakreste, dette til tross for svak vind. Vi fikk en flott tur ut Galtesund og Merdø fjorden før 

båtene la kursen til Seilerhytta. Petter Harris & Kenneth Valentine stilte opp i fult "Great 

Highland Bagpipe" kostyme med tilhørende sekkepipe, og spilte inn sesongstarten på 

Seilerhytta. Mange overnattet og deltok på felles frokost.  

Fjelltur  
Årets fjelltur ble dessverre avlyst grunnet manglende påmelding. Tradisjonelt har dette vært 
populære turer med bra deltakelse.  Mulig at styret ikke har gjort godt nok arbeid her. 
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Sportslige aktiviteter 
 
Vår, Sommer og Høst Cup  
Det var deltakerrekord på årets cuper. Det er også 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.  Hver torsdag seiler vi 4 regattaer med 
pause etter de tre første. To av diss seilasene har kun en runde, det gjør at om en seiler med 
noe mindre erfaring får til en god start, kan dette føre til et godt resultat på den gjeldene 
seilas.  

 

NOV Race Week  
På NOV Race Week 25-26 juli deltok det 18 båter, 17 av disse var fra ASF (ny rekord). Det ble 
i alt gjennomført 5 seilaser. N-312 med Christian Botha og Petter Mørland Pedersen gikk av 

med seieren. N-114 med Jan Løschbrandt og Pierre Nedergaard fikk andre plassen, mens N-

22 med Bjørn Johanson og Erik Steller fikk tredje plassen.  

Lørdag var alle samlet til hyggelig grilling i After Sail teltet ved Arendal Gjestehavn.  
En stor takk til NOV, Arendals Seilforening og alle medhjelpere.  
 
Klubbmesterskap 
Det startet 15 båter og 30 seilere under årets klubbmesterskap (ny rekord).   
Feda Grebovic stilte som regattasjef og gjennomførte et perfekt arrangement.  
Etter regattaen ble det som vanlig servert en flott middag av festkomiteen på Seilerhytta, 
her var vi var 25 til bords (ny rekord). Mange overnattet til dagen etter, og ble servert 
frokost på bryggekanten. 

 
NM  
Årets NM i Brevik var på alle måter en suksess. 7 båter (ny rekord) fra Arendal stilte til start 
under krevende forhold. Når NM var over satt ASF igjen med sølv til seilerne Sivert Pihl, Emil 
Johnsen og Sigurd Pihl. I tillegg til dette hadde vi ytterligere 4 båter blant de 10 beste (ny 
rekord). Alle seilerne overnattet på Brevik Seilforenings flotte anlegg, Seival. 
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Kurs / Undervisning / Møter 
 
Kurs 
BB11 gruppa har satt seg som mål å gjennomføre et «seilkurs» i året for sine medlemmer. 
Dette har vi de to siste årene kombinert med en vinterfest. Kurset arrangeres på dagtid og 
festen avholdes på kvelden. Aslak Heim Pedersen stilte som foreleser og tema for dagen var 
«Regler du bør, og regler du må kunne» og «Er seiling idrett elle kultur». 23 stilte på kurset 
(ny rekord). Takk til Aslak for et flott kurs. 
 
Undervisning 
BB11 gruppa samles som kjent hver torsdag gjennom hele vinterhalvåret. Dette gir oss en 
god mulighet til å benytte klubbhuset vårt til teoretisk undervisning. I 2015 har vi hatt ca. 10 
undervisningskvelder med bolker på drøye 30 min. Lokale krefter i BB11 miljøet har delt på å 
undervise. 
 
Gruppemøter  
Det har vært avholdt et gruppemøte med presentasjon av BB11 gruppas Handlingsplan, 
Aktivitetsplan og Styringsdokumenter.  
 
Årsmøte BB11 klubben 
BB11 klubben er som kjent sterkest representert i Horten, Brevik, Kragerø og Arendal. 
Årsmøtene har rulert mellom disse stedene. I 2015 ble BB11 klubbens årsmøte avholdt i 
Arendal med 14 fremmøtte medlemmer. 
 
Styremøter 
Det har vært har vært avholdt 6 styremøter i BB11 gruppa i 2015. 
 
 
 

Dugnad 
 

Internt BB11 
For å drifte klubbhus og opplagshall legges det ned en betydelig dugnadsinnsats.  Med nær 
600 kvm. opplagshall og 25 kvm klubbhus er det mye å vedlikeholde. En spesiell takk til 
Duncan Hubbard som holder orden for oss. 
 

Internt ASF 

BB11 gruppas medlemmer har vært «greit» representert under foreningens arrangementer, 

men BB11 gruppa har dessverre ingen god tradisjon for å bidra til dugnad på Seilerhytta. 

Dette er først og fremst gruppas eget ansvar og manglende prioritering, men vi savner også 

en større grad av forutsigbarhet på dugnadskvelder fra forenings side.  
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Media / Nettsider 
 
Media 
BB11 gruppa har som mål å ha minimum et medieoppslag i året. I 2015 fikk BB11 gruppa et 8 
siders innlegg i Agderposten. 
 
Nettsider 
BB11 gruppa har nå landet sitt mål om fyldige og informative nettsider som fungerer på 
«alle» plattformer. Gruppas drift, dokumentasjon, resultater og bilder er godt representert, 
men vi kan bli bedre på å gi ut jevnlige artikler. Målet her er et snitt på minimum en artikkel i 
måneden. 

 

Dokumentasjon 
 
Handlingsplan / Aktivitetsplan / Årshjul 
Styret i BB11 gruppa har over en treårsperiode jobbet med å utvikle Handlingsplan, 
Aktivitetsplan og Årshjul. Dette har vært mye arbeid og er viktige dokumenter for BB11 
gruppa. De fleste av disse dokumentene er nå å finne på våre nettsider.  
 
Veiledningsdokumenter  
BB11 gruppa har laget veiledningsdokumenter til alle sine aktiviteter så som Vinteraktivitet, 
Vinterfest og kurs, Sesongstart, NM/NOV Race, Vår sommer og Høstcup, Klubbmesterskap 
og Fjelltur. Filosofien i BB11 gruppa er at alle skal dele på oppgavene, da kan det være greit å 
ha en liten «håndbok» for hvordan oppgavene løses på de ulike arrangementene. 

 

Eiendeler 
 
Båter 
BB11 gruppa disponerer «eier» 4 stk. BB11 og en GH 14 som brukes til bøyebåt. GH er i 
tilfredsstillende stand med en 10 hk motor som er ny i 2015. Tre av BB11’ene er 
restaureringsobjekter, og en brukes til rekrutering.  
 
Regattautstyr 
BB11 gruppa har bra regattautstyr for lokalt bruk på byfjorden. Dette oppbevares på 
gjestehavna om sommeren og i BB11 hallen om vinteren. 
 
Arrangementsutstyr 
BB11 gruppa har noe arrangementsutstyr. Dette består av lamper, duker osv. som brukes 
når BB11 gruppa steller til fest. 
 
Reklameartikler 
BB11 gruppa har 2 sett med beachflagg og en vimpel som brukes aktivt i BB11 sammenheng. 

Beachflagg brukes på felles brygge på torsdager og under arrangementer. 
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Anlegg 

Opplagshall 
Etter 18 sesonger under samlet tak er vi svært godt fornøyd med vårt nåværende 
tilholdssted nær Krøgenes (Arendal Listehøvleri).  I alt har vi 25 BB11 i tilknytning til 
opplagshallen (ny rekord). I 2015 har vi ytterligere styrket hallen ved å bygge ny arbeidsbenk 
og etablere eget syrom.  I opplagshallen er det nå 1 stor arbeidsbenk, en stor og velutstyrt 
verktøybenk, lagerrom for BB11 gruppas utstyr, egen lakkboks (rom), eget syrom og gode 
løsninger for strøm til båtene. 
 
Klubbhus 
Klubbhuset er nå pent innredet, godt vedlikeholdt og til stor glede for medlemmene. Dette 
brukes jevnlig av medlemmene hele uken og spesielt på torsdager til felles pause og 
undervisning. Dessverre (heldigvis) begynner plassen å bli trang, så en utvidelse er sårt 
trengt. BB11 gruppa håper å få dette til i 2016 
 
Bryggeanlegg 
BB11 gruppa disponerer en «egen» flytebrygge ved Arendal gjestehavn. Her hadde vi i 2015 
15 BB11 og en bøyebåt. Beliggenheten har vist seg å være perfekt for BB11. Båtene ligger 
trygt og det er en fantastisk arena for sosial samling, og et godt utgangspunkt for regattaene. 
 

Regattabu 

BB11 gruppa har gjennom Havnevesenet tilgang til en bu/skur ved Arendal gjestehavn. Her 

oppbevarer vi alt regattautstyr like ved vannkanten. Bedre kan det ikke bli, alt utstyr kan 

lastes direkte fra bu til bøyebåt. 

 

 
Organisasjon 
 
Representasjon 
Arild de Lange Nilsen, Styremedlem BB11 klubben 
Pierre Jean Nedergaard, Valgkomiteen BB11 Klubben 
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Aktive / inaktive båter 
BÅTER Antall 

Sjøsatte 18 

Ikke sjøsatt (sjødyktige) 3 

Restaureringsobjekter 4 

TOT. 25 

 
Aktivitetsnivå (for lokale seilere) 
 Aktivitet Aktivitetsdager Deltakere per dag(snitt) Deltakere Tot. tellet per dag 

Vinteraktivitet hallen 31 15 465 

Kurs 1 24 24 

Vinterfest 1 33 33 

Sesongstart lørdag 1 44 44 

Sesongstart søndag 1 15 15 

Vårcup 3 21 63 

Sommercup 4 21 84 

Høstcup 4 23 92 

NOV Race 2 34 68 

Klubbmesterskap lørdag 1 30 30 

Klubbmesterskap søndag 1 17 17 

NM 2 15 30 

Fjelltur 0 0 0 

Årsmøte BB11 klubben 1 11 11 

TOT. 53  976 

 
Alder og kjønnsfordeling  
Kjønn /alder Antall aktive 2015 Antall passive 2015 

Gutter under 18 4 0 

Menn 18-67 27 10 

Menn 67 +  2 1 

Jenter under 18 1 0 

Kvinner 18-67 7 0 

Kvinner 67+ 0 0 

TOT. 41 11 

 
Sportslige resultater  
Aktivitet Første  Annen Tredje 

Vårcup Jan P Lehne, Tore Buer, Eivind Berg Bjørn Johanson, Erik Steller Sivert Pihl, Emil Johnsen, Sigurd Pihl 

Sommercup Petter Hammarstrøm, Tore B, Eivind B Eivind Speikland, Rune Speikland Bjørn Jo, Øyvind Fremmerlid Erik Stell 

Høstcup Emma Roppen, Inge Roppen Sivert Pihl, Sigurd Pihl Bjørn Johanson, Erik Steller 

Klubbmesterskap Tore Buer, Eivind Berg Bjørn Johanson, Erik Steller Sivert Pihl, Sigurd Pihl 

NOV Race Christian Botha, Petter M Pedersen Jan Løschbrandt, Pierre Nedergaard Bjørn Johanson, Erik Steller 

NM i Brevik  Sivert Pihl, Emil Johnsen, Sigurd Pihl  

 
Øvrige resultater er lagt ut på ASF’s hjemmeside 
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Styret  
Ledere: Pierre Jean Nedergaard og Eivind Berg 
Styremedlem: Erik Dunseth 
Styremedlem: Duncan Hubbard 
Styremedlem: Rune Speikland  
 
 
 
 
Takk til våre sponsorer, vår forening, alle frivillige som i mange år har bidratt i ASF, og takk til 
alle BB11 seilere for en positiv holdning og innsatsvilje.  
 
 
Styret 
BB11 Gruppa ASF  


