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Årsrapport, Tur & Hav, Arendals Seilforening 

for 2016 

Tur og Hav styret i 2016 har bestått av:   

Feda Grebovic (leder)  

Kim Reinfjord  

Tor Dahl 

Allan Larsen 

 

Hovedfokus for T&H styre var å holde høyt aktivitetsnivå i gruppa med regattaer og sosiale samlinger, 

samt rekruttering av nye seilere gjennom kurs og verving til regattadeltakelse.  

 

Regattaer 

Onsdagsregattaer  

Onsdagsregattaer har vært vår hovedaktivitet i sommerhalvåret. 

Antall båter som hadde deltatt i onsdagsseilasene har økt siden 2015, fra 19 til 22 på både vår 

og høstcupen. 

Begge klassene ble premiert hver for seg, og en overall resultatliste ble også publisert på 

foreningens hjemmeside. 

I år var det flere som brukte smartphone app for trakking av regatta RaceQs. Under  

Grilling og samling på seilerhytta etter endt regatta faller i smak hos de fleste og er en del av 

regattaarrangementet. 
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Resultatlister 2016 
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Tromøya Rundt  

13 båter stilte på startstreken og fullførte årets Tromøya Rundt. Regatta bydde på flotte 

forhold og tette dueller.  

 

Klubbmesterskapet  

Klubbmesterskapet ble arrangert under flotte forhold. Med vinstyrken på mellom 7 og 9m/s ble 

det seilet to regatta bane 6 og 7 Fladeskjaer – Mellom / Mellombåen – Fladeskjær 
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NOV RACE WEEK   

I alt 12 båter stilte til årets NOV Race Week i Arendal. Vi har klart å mobilisere lokalbåter til 

deltakelse med bare en båt ”utenbys fra”. Det ble seilt til sammen fire seilaser lørdag og 

søndag.  
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Tromøya Twostar  

Sjette år på rad, arrangerte ASF T&H gruppe shorthand regatta rundt Tromøy. Målet å 

etablere en en-dags kystnær seilas til alle shorthand-interesserte seilere på Sørlandet har i år 

bare trukket til Arendals seilere. Tre Expresser kjempet lenge side ved side hele veien rundt 

Tromøya.  

 

Andre regatta 

Flere av foreningens kjølbåtseilere har deltatt i eksterne regattaer.  

Grundig Sailing Cup #3 ble arrangert under NOV Race Week. ASF stilte med flere unge 

seilere i J/70 båtene. Team Torungen med Jon Aksel Mortensen som skipper og Team ASF 

med Martin Andreas Vevstad (skipper), Laila Cecilie Vevstad Kristine Gustavsen og Samuel 

Dalen Selås. 

 

Arendals SF var representert i Seilsportsliga 1. divisjon. Etter seilasene i Oslo, Sandefjord, 

Stavanger og Bergen var ASF rangert som nr. 4 av 15 seilforeninger som deltok i divisjonen. 

På Flødeseilasen deltok 3 Arendals båter, Guttorm Guttormsen med sin Swan 46 Moonlight 

(8.plass i NORrating høy klasse), Christian Mosgren med NOV-team X35 (4.plass i NORrating 

høy klasse) og Roger Haugen med sin Trude SunFast 37 (7.plass i tur klassen). 

På Ågerøya rundt deltok Bjørn Johansson med Soling og tok sammenlagt seier. 

Vi kan nevne deltakelse av Arendals seilere i andre båter. Allan Larsen og Morten Knudsen 

som vant klassen i Skagerrak Race. De deltok også under Hollænderen og ble nr. 6 med 

båten Lethe, en First 34,7 hjemhørende i Moss. 
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Høstsamling med premieutdeling  

Vi lånte lokalene til AsplanViak til et veldig hyggelig arrangement, med ca 40 oppmøtte. Det 

ble holdt premieutdeling for vårcup, høstcup. Vi hadde fremvisning av bilder og video fra årets 

begivenheter samt quiz. 

 

Dugnader  

Flere av gruppens medlemmer stilte opp på diverse dugnader bl.a. i oppussing av seilerhytta 

og mange var med i organisering av diverse regatta og mesterskap. 

 

 

Møter 

Styret hadde flere møter i løpet av året.  

For å nå gruppens seilere interaktivt ble det brukt eget Tur&Hav e-postliste og  Tur&Hav Facebook 

side, der bilder, kommentarer og arrangementer også ble publisert.  

På samme måte ble ASF.no siden jevnlig oppdatert med gruppens aktiviteter. 

ASF, Tur & Hav leder 

Feda Grebovic 


