
Til årsmøte ASF 2016. 

 

Søknad om støtte til påbygg pause og undervisnings bygg / bu 

BB11 gruppa i ASF kan nå feire mer enn 20 år med kontinuerlig drift. Gruppa startet beskjedent opp 

med 1 BB11 i 1993 og vokste seg i løpet av de neste 10 årene opp til over 20 båter, som bestod av en 

blanding av seilklare og restaurerings trengende båter. I alle disse årene har vi gjennom hele 

sommeren arrangert vår, sommer og høstcup. Siden 1997 har vi stått samlet innendørs med 

samtlige båter, og hatt samlinger hver torsdag gjennom hele vinteren.  

Når vi nå ser tilbake på mer enn 20 år med drift kan vi også glede oss over at miljøet er større enn 

noen gang, og vi har i år (2015) satt rekord med antall sjøsatte båter på en sesong. De to foregående 

og inneværende år har vi gjort mye med lokalitetene og utstyret vi bruker vinterstid og sommerstid. 

Vi nevner: 

 Bygget ny lakkboks i opplagshall. 

 Bygget mesanin for å utvide arbeidsareal i opplagshall 

 Bygget opp en stor verktøypark (gjennom gaver) til bruk i opplagshall 

 Restaurert gruppas pause og undervisnings bu innvendig med nytt gulv, «nytt kjøkken», og 

nymalte vegger og tak.  

 Lagt inn strøm i pause og undervisnings bu 

 Malt og ferdigstilt pausebu og undervisnings bu utvendig 

 Lagt opp nye tilførsler av strøm til samtlige båter i opplagshall 

 Bygget opp et lager med lamper, duker, beachflagg, BB11 flagg osv. til bruk ved gruppas 

arrangementer som sesongstart, klubbmesterskap, kurs og vinterfest. 

 

Gruppa fremstår i dag som mer potent og aktiv enn noen gang. Det kommer stadig nye medlemmer 

og foregående år ble det sjøsatt en nyrestaurert båt, og en nyinnkjøpt båt. I praksis betyr det at vi pr. 

i dag har 21 båter som er seilbare, og 4 restaureringsobjekter i vårt miljø. Mao. vi har flere seilbare 

og aktive båter enn noen gang. Sommeren 2015 ble det sjøsatt 18 båter, en mindre enn vi håpet på, 

men uansett ny rekord for miljøet vårt. Med en revitalisert eier, samt 2 nye BB11 eiere ligger vi an til 

21 sjøsatte båter i 2016. Økt aktivitet, kurs  og undervisning har også medført resultater på 

regattabanen. I år deltok 7 båter fra Arendal under NM i Brevik. Resultatet var 5 båter blant de 10 

beste og en sølvplass.  At vår eminente Ol seiler Petter Mørland Pedersen måtte «nøye seg» med 

seier i årets NOV Race uten en førsteplass på seilasene, er et godt tegn på at også det sportslige 

nivået i BB11 gruppa er på vei opp. 

Så til saken. 

BB11 gruppas vinteraktivitet har sammen med økt medlemsmasse styrket seg de siste årene. Vi 

ligger ganske tett på å samle 15 -20 medlemmer hver torsdag gjennom hele vinteren. Foruten at vi 

pusser på båtene og samles sosialt har vi sesong 2014,2015 og nå 2016 begynt med ca. 30 min 

regatta undervisning annenhver torsdag. Dette har vært veldig populært så langt. Utfordringen vi 

står ovenfor er at vi allerede nå begynner å få lite plass når alle samles. Dette sammen med gode 

utsikter for ytterligere vekst (hvilket også er vårt mål), betyr at vi har for liten plass når vi samles til 

vinteraktivitet, pause og undervisning. Det har ved noen anledninger blitt så trangt i bua at folk har 

blitt stående i døråpningen. 



Bygget slik det står i dag er delt i to seksjoner med tanke på en eventuelt transport til et annet sted. 

Vårt ønske nå er å bygge på ytterligere en seksjon, ca. 2,5 meter i lengderetning. Dette kan om 

ønskelig utvides videre ved en senere anledning. 

Estimerte kostnader vil ligge på ca. 25 000,- (femogtyvetusen) 

Ønsket vårt er å sette opp dette tilbygget på dugnad høsten 2016. Bygget slik det fremstår i dag er i 

sin helhet reist på dugnad av BB11 seilerne. 

 

Tatt i betraktning at ASF lenge har ønsket seg et anlegg på land for å styrke sin aktivitet snakker vi 

her om relativt beskjedne beløp som kan bidra til en betraktelig aktivitet i foreningen. Vi vil derfor be 

årsmøte om å strekke seg langt for å imøtekomme denne forespørselen.  Bygget vil om nødvendig 

kunne deles i 3 like seksjoner og fraktes til et annet sted ved behov.  

 

Vennlig hilsen  

BB11 gruppa 

v/Eivind Berg 

 

 

 

Styrets innstilling: 

Styret i ASF mener at foreningen er i en økonomisk situasjon som gjør det uforsvarlig å bevilge  

kr 25 000 til utvidelse av pausebu i inneværende år, og anbefaler årsmøte å avslå søknaden. 

 

 

  

 


