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1 Årsberetning 2016 
Torsdagstrening 
 
Oppstart torsdagstrening den 05. mai 2015 og fram til 13. oktober 2016. 

Vi har fortsatt den positive utviklingen og har gjennomsnittlig hatt oppmøte på 10-15 på torsdagene. 

Det er spesielt hyggelig at vi nå har en gruppe med unge seilere som kommer igjen og stiller på hver 

eneste torsdag.  Før sesongen investerte vi i noen pakker med mer avansert utstyr, og dette har vært 

i bruk hver torsdag.  

Vi har hatt seilere i alle aldre, men gjengangerne er i aldersgruppen 10-17, hvor foreløpig jentene er 

overrepresentert.  

Vi har ikke opplevd særlig større aktivitet på katamaranene.  

Av de aktivitetene vi har hatt på Hove utover torsdagstreningene kan vi oppsummere følgende: 

Idrettsleiren 

Nicolay Egeberg var hovedtrener for seilbrettgruppen. Vi har avtalt med idrettskretsen at de kan låne 

utstyret vårt så lenge de er ved campingen og hytta vår. Vi ser fortsatt på dette som en viktig 

rekrutteringsarena og vil fortsette deltagelse her.  

Skoleklasser 

Vi har hatt klasser fra Steinerskolen, barnetrinnet på  Birkenlund og Sam Eyde på seilbrett og SUP.  

Fryktlausfestivalen 

Nytt for 2016 var Fryktlausfestivalen. En aktivitets/ekstremsportfestival hvor vi ble invitert til å stille 

med seilbrett, SUP og katamaran. Mange besøkende og et viktig profileringsarbeid for både 

prosjektet v Gjensidige og ASF.  

Pinseleiren 

Litt færre deltakere enn tidligere år, men en fin samling med en bra brettgruppe og gode trenere. 

Seilskole 



Det ble gjennomført seilskole i uke 26, 31, og 32 sammen med jollegruppa. Deltakere fikk her en 

innføring i både jolle og brett. Uke 26 var også idrettsleir så gruppene ble her slått sammen, noe som 

fungerte greit. Veldig bra respons på disse ukes kursene og noe vi helt klart ønsker å videreføre.  

Sommerkurs og utleie 

Jens Blågestad hadde todagerskurs og utleie på Hove i hele juli måned.  Kursene bærer seg selv, men 

vi ser at det ikke er mulig å holde et utleietilbud med lønnet ressurs.  

Teambuilding / private grupper 

Vi har hatt dager med opplegg for private grupper og vi ser en tendens til at mer voksne ønsker å 

prøve seg, men da gjerne i en gruppe med jevnaldrende. Dette er i utgangspunktet litt utenom det vi 

har definert som målgruppen, men kan vise seg å være et viktig rekrutteringsarbeid da det er disse 

som etter hvert vil flytte tilbake med egne barn og forhåpentligvis videreføre og opprettholde 

aktiviteten.  

NM i formula  

Vi påtok oss å arrangere NM i Formula, dessverre var verken antall deltakere eller forholden på vår 

side og vi fikk ikke gjennomført de nødvendige regattaer. Seilernes tilbakemelding er likevel at de 

synes det er flott å komme til Arendal og berømmer arrangementet.  

Uorganisert seiling 

Klubbens egne seilere har tatt i bruk Hove-anlegget. I siste del av sommersesongen og fram til 

skolestart har det vært daglig aktivitet med 10 til 15 seilere på vannet. 

2 Planer for sesongen 2017 
Torsdagstrening 

Selve prosjektperioden med ”Seiling for alle” er nå over, men vi fortsetter satsningen under samme 

navn. Vi ser på tilbudet på torsdagene som en så sentral del økt rekruttering at dette tilbudet består 

også i 2017, med hovedansvarlige Terje Tønnessen og Anders N. Aanonsen.  

Trening 

Vi satser på enda en dag til i uken med noe mer målrettet trening.  

Trenger trener/trenere som kan være interessert i dette. 

Pinseleir 

Jobbe med rekruttering, vi har som mål å ha minst 20 stykker på brett. 

Det er fortsatt kun nybegynner-grupper som er aktuelt, 

Seilskole og todagers kurs 

Etter suksessen i 2016 vil vi fortsette denne satsningen i 2017. Det vil ikke bli ansatt ressurs til å drifte 

anlegget og utleie utover de to dagene og på forespørsel.  

Leirskole 



Det vil gjennomføres et pilotprosjekt for den tiltenkte leirskolen på Hove i uke 24 og her ønsker vi å 

være med. Leirskolen skal ha en maritim profil og som lokal seilforening er det klart at vi skal være 

med på dette.  

Marka fritidsklubb 

Marka fritidsklubb (Gratis fritidstilbud i frilufts for ungdom mellom 13 og 16år) har henvendt seg og 
ønsker en dag med brett og jolleseiling på Hove. Dette er dagen etter pinseleiren, 6.juni, og vi har 
sagt oss villige til å stille med utstyr og trener til denne dagen.  

3 Økonomi / Budsjettønsker 
De opprinnelige midlene til prosjektet er brukt opp. Det ventes noe inn i forbindelse med mva 

refusjon og grasrotandel. Målet er å gå i null med inntektene fra kurs/seilskole + eventuell utleie. Vi 

vil også vurdere å selge noe av utstyret hvis vedlikeholdskostnader og verdiforringelse ikke kan 

forsvares av aktivitetsnivået. Se eget budsjett 

4 Forslag til leder 
Brettgruppa ønsker å beholde lederduoen Tønnessen/Aanonsen i ett år til.  


