
 

 

Oppsummering av Arendal sin deltakelse i SSL 2016 
Under følger en oppsummering av Arendal sin deltakelse i Seilsportsligaen (SSL) 2016 som 

bestod av fire eventer i Norge. Oppsummeringen er skrevet av Bjørn og Petter Mørland 

Pedersen som av ASF sitt årsmøte 2016, fikk mandat til å lede satsingen med en høy 

sportslig profil. Oppsummeringen er ment som et informasjonsskriv til styret i ASF med det 

formål å beskrive hvordan SSL ble gjennomført i 2016, samt forslag til forbedringer til SSL 

2017. Basert på forespørsel fra styret vil oppsummeringen ha hovedfokus på følgende 

elementer 

 

● Hvem som har deltatt 

● Kriterier for valg av mannskap 

● Treninger og andre forberedelser 

● Resultater og sportslig vurdering 

● Økonomi 

● Nyttige erfaringer 

● Annet 

 

Forberedelser 

Det ble opprettet en prosjektplan hvor elementer som trening, lagsammensetning, økonomi, 

sponsor, media og reising ble definert. Dette ble fulgt opp med flere møter gjennom vinteren 

og våren. Styret i ASF ble holdt løpende oppdatert underveis og fikk mulighet til å komme 

med innspill. 

 

Det har vært vanskelig å få til trening med J70, utenfor eventene, men vi klarte å låne to stk 

J70 en hel helg ifm treningshelgen. Dette gav verdifull trening før første event i Oslo.  

 

Vi har også hatt flere møter og utallige mailrunder hva angår forberedelser til hvert event. All 

trening før hvert event har vært planlagt ned i minste detalj mtp. type trening, 

treningselementer og fokusområder.  

 

 

Treningshelg 

Det ble planlagt og gjennomført en treningshelg i Oslo med følgende formål: 

- Tilby unge seilere og andre interesserte i ASF en mulighet til å stifte nærmere 

bekjentskap med seiling i moderne sportsbåter gjennom teori og praktisk tilnærming 

- Bruke dette som en del av grunnlaget for laguttak til SSL 

- Trening på vannet i J70 

- Lav terskel for deltagelse (500kr i egenandel som dekket kost og losji) 

 

Treningshelgen ble arrangert på Oslo seilforening hvor deltakerne bodde på Lille Herbern. 

Helgen bestod av en teoretisk del, fysisk trening og seiling på vannet. Ved hjelp av 2 stk J70 

samt coachbåt ble det en effektiv helg hvor alle deltakerne fikk en grundig innføring i 

sportsbåtseiling og lagbygging.  

 

 



 

 

 

Deltakere:  

Martin Vevstad 

Kristian Vale 

Markus Vale 

Samuel Selås 

Per-Eilert Vierli 

 

Deltakelsen ble dessverre ikke så høy som vi hadde håpet. En uke før treningshelgen var 

det ingen påmeldt, men med god innsats og mobilisering av Inge Roppen kom det til slutt fire 

U22 seilere fra Arendal.  

 

Uttak av mannskap 

Uttak av mannskap var basert på vårt mandat til enhver tid å ha det best mulig laget i alle 

SSL eventene for 2016. Viktige elementer i dette har vært lagsammensetning (rett person på 

rett posisjon), engasjement, fysikk, kommunikasjon, erfaring, innsats, lærevillighet og 

mulighet til å stille opp i SSL 2016. Vi holdt styret løpende orientert om prosessen og styret 

hadde hele tiden mulighet til å komme med innspill. Etter laguttaket var klart, ble det av 

styrets SSL representant satt store spørsmålstegn til selve uttaket og prosessen, uten 

oppfølging med konkrete forslag eller nærmere beskrivelse. Vi mener vi har gjort det beste 

uttaket basert på kriteriene over og med mål om å ha det best mulige laget tilgjengelig til 

enhver tid. Viser til mail sendt til styret 13.mai 2016 for utfyllende informasjon. Styret må mer 

enn gjerne komme med mer informasjon om dere ønsker å utdype dette, og det kan være 

sunt å ta en evt. diskusjon rundt dette før neste sesong.  

 

Bortsett fra i Oslo fikk to U22 seilere mulighet til å delta i SSL eventene og 3 av 4 U22 

seilere som deltok på treningssamlingen var del av mannskapet gjennom sesongen.  

 

Deltakere gjennom sesongen: 

Martin Vevstad, U22 

Kristian Vale, U22 

Samuel Selås, U22 

Per Eilert Vierli 

Bjørn Mørland Pedersen 

Petter Mørland Pedersen 

 

Sportslig oppsummering.  

Vår målsetning med SSL 2016 var en plass på pallen. Denne målsetningen ble dessverre 

akkurat ikke nådd, da vi seilte oss inn til en 4. plass sammenlagt. Vi er fornøyd med selve 

seilingen i Stavanger og Oslo (hvor en poengstraff dessverre ødela en topp tre plassering). 

Sandefjord og Bergen var noe under pari og til sammen var dette akkurat ikke bra nok for en 

plass på pallen, med absolutt minst mulig margin. Det var spenning helt til siste race og siste 

runding hvor vi hadde 3. plassen sammenlagt godt nede i lomma, men en uheldig manøver 

og en konkurrent som seilte feil gjorde at vi i den seilasen gikk fra 1. til 3 plass og vår 

argeste konkurrent (RAN) kom forbi, både i den seilasen og da også sammenlagt. Slik er 

seiling. Det positive er at det var tøff konkurranse til siste slutt og det er gøy å se at alle 

foreningene tar dette seriøst og satser høyt. Flere topplag arrangerer treninger og samlinger 

utenom SSL eventene.  



 

 

 

Vi har hatt med oss tilsammen tre U22 seilere gjennom sesongen. Disse har fungert bra om 

bord i båten og har vist stor progresjon gjennom sesongen. Martin Vevstad U22, som har 

vært med på alle eventene har gjennom sesongen blitt en habil sportsbåtseiler og utfyller 

rollen om bord på en god måte.  

 

Resultater: https://www.sapsailing.com/gwt/Home.html#/series/:seriesId=2cb0eb1d-1a3c-

45c6-8d73-caf907086b8a 

 

Vi har hatt fokus på å fremtre som ett lag og at alle på laget føler seg inkludert. Dette er gjort 

gjennom felles middager, briefer, debriefer og ved å fordele arbeidsoppgaver og gi eierskap 

til ulike elementer ved satsningen.  

 

Økonomi 

Å få inn sponsormidler har vist seg å være vanskelig. Vi har tilsammen klart å få inn 7 500kr 

fra Gromstad Auto. Dette vil bli fordelt blant de som har deltatt i SSL gjennom sesongen. Det 

er selvsagt ikke nok til å dekke alle utgiftene deltakerne har hatt, men det er et lite bidrag. 

Målet var 50 000kr. Vi satt opp og kontaktet en lang liste med potensielle sponsorer, og 

tilbakemeldingen fra flere har vært positiv, men det har vist seg vanskelig å få penger på så 

kort varsel.  

 

Media 

Vi har gjennom hele sesongen hatt god kommunikasjon og mange artikler i Agderposten. De 

har dekket treningshelgen og alle eventene. ASF har også vært hyppig representert i andre 

seilrelaterte media. ASF har dessverre hatt få nyheter om seilsportsligaen på sine 

hjemmesider.  

 

Erfaringer 

- En observasjon gjennom sesongen har vært at seilforeninger som har klart å skape 

et bredt engasjement i foreningen for SSL 2016 har opplevd betydelige ringvirkninger 

økonomisk, sportslig og på rekrutteringssiden 

- Treningssamling før sesongen startet viste seg å være veldig nyttig, både for U22 

seilerne og resten av laget 

- Sponsorjakten har vist seg å være vanskelig. Et større engasjement fra ASF og ASF 

sitt styre, i samarbeid med seilerne, bør prioriteres for å sikre bedre økonomiske 

rammer for deltakelsen 

- For å skape en fremtidig rekrutteringsplattform og grunnlag for sportslige 

prestasjoner i SSL for ASF i fremtiden, ser vi det som helt nødvendig å øke 

interessen og engasjementet både blant ungdommer og voksne i foreningen. Et godt 

initiativ, og noe som bør trekkes frem som positivt, var at ASF stilte med to lag i 

Grundig Cup i sommer med en høy andel U22 seilere.  

- For å skape interesse og engasjement bør styret i ASF komme frem til klare og 

tydelige langsiktige målsettinger for ASF sin deltakelse i SSL i fremtiden. Dette vil 

også bidra til en bærekraftig satsning og øke forutsigbarheten. 

- I Sandefjord lånte vi  coachbåt fra ASF. Dette var veldig nyttig for nettopp dette 

eventet, da det var noe ut fra land og vi hadde med to U22 seilere som byttet på å 

seile. Coachbåt bør vurderes for hvert enkelt stevne i fremtiden hvor aspekter som 

baneområde og antall seilere er med i vurderinger. 

https://www.sapsailing.com/gwt/Home.html#/series/:seriesId=2cb0eb1d-1a3c-45c6-8d73-caf907086b8a
https://www.sapsailing.com/gwt/Home.html#/series/:seriesId=2cb0eb1d-1a3c-45c6-8d73-caf907086b8a


 

 

- Lokalmedia skriver stort sett det meste om seiling, men det skjer ikke av seg selv. 

Agderposten må følges opp jevnt og trutt og “mates” med information. Vi kan ikke 

forvente at ASF kommer i avisa uten av vi selv gjør noe og der er derfor viktig å 

etablere en god kontakt med media på forhånd samt bygge gode historier.  

 

 

Ønsker styret mer utfyllende informasjon på noen områder er det bare å ta kontakt.  

 

Mvh 

Bjørn og Petter Mørland Pedersen 

 

 

 


