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Takk til NOV 

 

 

NOV har gjennom to tiår vært hovedsponsoren til Arendals Seilforening. Det er takket være støtte fra 
NOV at Arendals Seilforening har klart å beholde et så omfattende og variert tilbud gjennom flere tiår. 
I motsetning til mange andre seilforeninger så har Arendals Seilforening klart å sikre at inngangs-
billetten til seiling skulle være overkommelig for de aller fleste, og vi er i dag en av få seilforeninger i 
Norge der deltagerne ikke må betale treningsavgift for å kunne drive på med seiling. 

NOV har også vært en viktig og avgjørende faktor for at foreningen har evne og kapasitet til å påta seg 
å arrangere store nasjonale og internasjonale regattaer. 

Så stor takk til vår hovedsponsor! 

 

 

Hilsen Inge Roppen 
Leder i Arendals Seilforening 
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Aktivitet i undergruppene 

Arendals Seilforening består i dag av 5 aktive undergrupper som driver med seiling, i tillegg til at det er 
stor aktivitet under APL Race Week og på seilerhytta. 2017 var et godt der de fleste av undergruppene 
hadde økt rekruttering og mye aktivitet. Arendals Seilforening har rundt 450 medlemmer, og er Norges 
eldste seilforening som fortsatt er i drift. Seilforeningen ble stiftet i 1878, og har siden 1938 holdt til 
på Brattholmen utenfor Arendal. Seilforeningen feirer 140 års jubileum i år, og i den forbindelse må vi 
få til en aldri så liten markering.  

Jollegruppa 

Jollegruppa driver med seilopplæring for barn mellom 8-15 år, og seilerne er inndelt i grupper etter 
ferdighetsnivå. De ferskeste seilerne starter som regel i nybegynnergruppa, mens de aller ivrigste 
driver med konkurranseseiling i regattagruppa.  Jollegruppa har også noen seilere som seiler E-jolle og 
RS Feva, og som også deltar på nasjonale og internasjonale mesterskap.  

Jollegruppa har de siste årene hatt mer varierende oppslutning om aktivitetene på Brattholmen i hard 
konkurranse med andre aktiviteter. I 2017 var det færre barn på oppstarten av det tradisjonelle 
nybegynnerkurset, men det tok seg gradvis opp utover i sesongen. Det kan hende at beliggenheten på 
Brattholmen er litt tungvint for mange. Jollegruppa vurderer derfor å flytte de ukentlige treningene 
inn til Strandstua på Hove for å se om dette kan gjøre klubbtreningene lettere tilgjengelig. 

Jollegruppa har de siste årene hatt stor oppslutning på sommerseilskolen, og det kan se ut som om 
mange foretrekker den intense aktiviteten på sommerseilskolen fremfor de tradisjonelle 
klubbtreningene. Sommerseilskolen finner sted den første og de to siste ukene i skoleferien, og har 
blitt et svært populært tiltak med 20 til 30 deltakere pr uke.  

 

 

Jollegruppa har faste treninger på tirsdager og klubbregatta torsdager. 
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I 2016 begynte jollegruppa med RS Feva. RS Feva er en tomannsjolle med fokk, storseil og genaker, og 
er et tilbud til de som har vokst ut av optimistjollen og er nysgjerrige på seile tomannsjolle. Tilbudet 
ble etter hvert så populært at seilforeningen har valgt å gå til innkjøp av ytterligere to båter til for å 
møte den økende interessen. Status etter to år med RS Feva seiling er at dette er en veldig fin 
opplæringsbåt for tomannsjolleseiling. Båten er samtidig både utfordrende og krevende under de rette 
forholdene. En av hovedmålsettingene til RS-Feva gruppa var å forhindre frafall fra jollegruppa. Det 
viser seg også at flere av RS-Feva seilerne nå går over til å seile Albin Express i Maritim Mestring. Det 
betyr at RS-Feva gruppa må fortsette arbeidet med å rekruttere nye Feva-seilere. 

 

 

Åpning av Raet Nasjonalpark 

Arendals Seilforening var bedt om å stille med seilbåter på havet ifbm. den offisielle åpninga av Raet 
nasjonalpark. RS Feva gruppa tok denne utfordringen og hadde en fin seiløkt på havområdet utenfor 
Spornes. Fevaseilerne fikk, i strålende vær og flotte omgivelser, vist seg frem for mange skuelystne i 
anledning åpninga av nasjonalparken. Ifbm. markedsføring av Nasjonalparken ble det laget en flott 
video av Fevaseilingen (https://www.facebook.com/arendalsseilforening/videos/1580838251976979/). 

 
Fevatrening utenfor Spornes i anledning åpning av Raet Nasjonalpark 

http://asf.no/
https://www.facebook.com/arendalsseilforening/videos/1580838251976979/
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Strandryddedagen – «Gard our Oceans» 

Seiler og Gard-ansatt Tor Dahl fremmet i samarbeid med jollegruppa i ASF søknad om støtte fra Gard 
ifbm den internasjonale strandryddedagen lørdag 16. september. Jollegruppa ble tildelt kr 15.000. 
Mange ASF-ere møtte opp på Skarestrand for, sammen med familier til Gard-ansatte, å rydde 
strandsonen ute på Tromlingene. Strandrydderne gjorde en fantastisk jobb og samlet inn masse plast. 
Takk for innsatsen og takk til Gard som fikk oss til å bidra på den internasjonale strandrydde-dagen. 

Dette var morro 🙂. Gaven fra Gard skal brukes til innkjøp av 6 spesialsydde nybegynnerseil til 
optimistjollene. 

 

 

 
ASF mottar sjekk fra Gard  Mange deltok på strandrydding av Tromlingene 

BB11 gruppa 

BB11-ene i Arendal er en av de de største entype-
miljøene i Norge, samlet i en og samme by. BB11-
gruppa har en allsidig medlemsmasse i alderen 14-
81 år. Gruppa har siden oppstarten på nittitallet 
hatt en jevn vekst med båter og medlemmer og 
organiserer i dag rundt 50 seilere fordelt på rundt 
30 båter. BB11-gruppa treffes hver torsdag hele 
året, og er nok en av de mest aktive av under-
gruppene. På sommerhalvåret seiler de både på 
tur og regatta, og om vinteren møtes de ukentlig 
for å utveksle ideer og erfaringer og for fikse litt på 
båtene. De har også regelmessige samlinger på 
vinteren med foredrag fra gjesteforelesere med 
faglig fokus, som avsluttes med en felles middag 
for alle deltakerne.  

BB11’en ble opprinnelig tegnet og produsert av 
Arendalitten Borge Bringsværd. Den ble produsert 
i ca 1200 eksemplarer, og har senere blitt kåret til 
tidenes norske seilbåt. BB11’en representerer 
derfor et viktig stykke norsk kultur og industri-
historie, og den aller største samlingen av BB11’er 
finner du i Arendal.  

BB11-gruppas motto er vennskap, seiling og 
regatta, men til tross for en tydelig sosial profil så holder gruppa også et høyt sportslig nivå. Ifølge 
lederen i gruppa Eivind Berg så ville ikke oppslutningen rundt dagens BB11-gruppe i Arendal vært mulig 
uten drahjelp fra APL Race Week.  

http://asf.no/
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APL Race Week har også betydd mye for interessen for båtklassen nasjonalt, som regelmessig samler 
de beste seilerne i båtklassen. Blant seilerne finner man også tidligere VM og OL-deltagere fra andre 
båtklasser. 

 

Tur og Hav 

Den eldste undergruppa i Arendals Seilforening samler ukentlig 15-20 seilbåter til kappseiling i 
skjærgården i Arendal. De møtes for å seile regatta ute på Brattholmen hver onsdag i sommerhalvåret, 
i tillegg til at mange av båtene deltar på APL Race Week, og andre lokale regattaer på Sørlandet. Tur 
og hav arrangerer årlig klubbmesterskap, og regattaene Tromøya Rundt og Tromøya Rundt Two Star 
(der det kun er tillatt med mannskap på 2).  

 

Nytt av året er at Helly Hansen Skagen Race skal starte i Arendal, og vi håper og tror at dette er noe 
som vil engasjere storbåtseilere i hele landsdelen.  

http://asf.no/
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Maritim mestring 

Maritim mestring hadde sitt første driftsår i 2017, og i løpet av det første året så har de gått til innkjøp 
av 5 stk Albin Express, som skal brukes til opplæringsformål og regattaseiling. Expressene har fått 
båtplass i Kittelsbukt ved siden av BB11’ene. Om vinteren så har de sitt tilholdssted i en lagerbygning 
på Hasseltangen. Maritim mestring drives av de erfarne seilerne Eilert Vierli og Aslak Heim Pedersen, 
og fått god hjelp av andre medlemmer i seilforeningen til å hente de nyinnkjøpte Expressene. På 
vinteren er det en gjeng med pensjonister som treffes en gang i uken for å fikse på båtene.  Gruppa 
melder om godt humør og mange gode røverhistorier.  

Maritim mestring er også i gang med å sette sammen ungdomslag som etter planen skal ta ansvaret 
for hver sin båt. Det er seilere som Arendals Seilforening kan få mye glede av i fremtiden. Maritim 
mestring har også vært med på en prøveuke med leirskolen på Hove. De har fått til et unikt samarbeid 
med idrettslinja på Sam Eyde. 20 ungdommer hadde dette som en del av undervisningen og fikk 
Maritim mestring grundig opplæring i seiling og båtmannskap.  

 

 

En av hovedsatsningene til Maritim mestring, i tillegg til å drive med opplæring, er å være et tilbud til 
ungdommene i Arendals Seilforening som etter hvert vokser ut av jolleseilingen. Det har vært et godt 
samarbeid mellom Maritim mestring og RS Feva gruppa. I høst så var det 7-8 Feva-seilere som fikk 
prøve å seile Albin Express på klubbtreningen. Det er tydelig at dette ga mersmak, og flesteparten av 
Feva-seilerne fortsetter nå å seile Albin Express.  
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Seilsportligaen – Team Arendals Seilforening 

Seilsportsligaen er kanskje det mest spennende konseptet innen seiling i Norge akkurat nå der alle de 
beste seilforeningene i Norge gjør opp om hvem som har det beste laget. Båtene det konkurreres i 
heter J70, og det er en rask seilbåt på 24 med fokk, storseil og genaker. Arendals Seilforening er med i 
1. divisjon som fra og med 2018 kommer til å hete eliteserien.  

De som er med på seilsportligaen får en mulighet til å kjenne litt på nivået blant de beste seilerne i 
Norge. I 2017 var det med seilere fra jollegruppa, BB11-gruppa og Tur- og hav. Arendals Seilforening 
hadde som mål for 2017 sesongen å beholde plassen i 1. divisjon, samtidig som det skulle være et 
tilbud for de som ønsket å utvikle seg videre som seilere lokalt. Et viktig prinsipp ved seilsportligaen i 
Norge er at en av seilerne må være under 22 år, noe som gjør at jolleseilerne har et tilbud om å 
konkurrere på et høyt nivå også etter at de er ferdige med jolleseiling.  

 

Etter en litt famlende start på de to første rundene i seilsportligaen gikk laget fra Arendal like godt bort 
og vant den tredje runden som foregikk i Larvik. Laget fra Arendal tok kommandoen fra start, og viste 
at ASF er å regne med også i årets seilsportliga. I Larvik stilte Arendals Seilforening med Martin Vevstad, 
Kristian Melby, Morten Knudsen og med Jon Aksel Mortensen til rors. Jon Aksel er fast rormann på 
MÅS Wolfpack sitt Melges24 lag som tok bronse i årets NM. Arendalsseileren Jon Aksel ble på året 
festmiddag under Mesternes Mester, kåret til årets trener for sin trenerinnsats med optimistseilerne i 
Bærum Seilforening. Arendals Seilforening gratuler Jon Aksel med flotte resultater og utmerkelser i 
2017. 

En ting som er svært gledelig for Arendals Seilforening, er at vi er valgt ut til å arrangere finalen i 
seilsportligaen i 2018. Det kommer til å gå av stabelen på utsiden av Havnegården på byfjorden, den 
andre helga i september, og vi håper og tror at dette er noe som vil engasjere det lokale seilmiljøet på 
Sørlandet. Arendals Seilforening har vært så heldig å få låne båtene det skal konkurreres med i forkant 
av finalen, og det gir oss en unik mulighet til å lage et arrangement helga før finalen i Seilsportligaen, 
der vi i større grad inviterer lokale seilere og firmaer til å delta. Vi har derfor tenkt å utvide APL Race 
Week til å også å inkludere dette arrangementet. Dette er også en fin anledning til å vise frem 
sportsbåtseiling for et større publikum på byfjorden.  

http://asf.no/
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Seiling for Alle (Brettgruppa) 

Seiling for alle representerer en revital-
isering av brettgruppa etter at seil-
foreningen for litt over tre år siden fikk 
støtte til denne prosjektsatsingen fra 
Gjensidigestiftelsen. Gruppa driver 
med alt fra brettseiling, sup, kiting og 
flerskrogsseiling, og har et tilbud på 
Hove med torsdag som fast trenings-
dag. På torsdagene treffes gamle og 
nye brettseilere for å seile. Seiling for 
alle gir opplæring underveis, og skal 
være et lavterskel-tilbud til de som har 
lyst til å komme innom for å prøve å 
seile.  

De har også hatt mange skoleklasser og andre grupper på besøk. I tillegg til det faste tilbudet på 
torsdager så driver Seiling for alle med utleie av seilbrett og SUP-er, samt sommerkurs for nybegynnere 
og seilskole i samarbeid med jollegruppa.  

Seiling for alle har hatt en fin vekst også i 2017, og ser nå ut til å ha etablert seg for alvor på Hove, som 
kanskje er Norges fineste sted for å drive med brettseiling og kiting, der du stort sett alltid stabil vind 
uansett vindretning. Hovekilen ligger også ligger også relativt skjermet til innaskjærs, med storhavet 
rett på utsiden for de som vil ha enda mer fart og spenning.  

Seilerhytta 

Seilerhytta på Brattholmen har siden 1938 vært det naturlige samlingspunktet for Arendals 
Seilforening. Seilerhytta brukes aktivt av undergruppene, og har mange medlemmer som brenner for 
at seilerhytta skal være i god stand. De siste årene så har det vært gjort veldig mye dugnadsarbeid på 
seilerhytta, blant annet med å rust opp kaianlegget, i tillegg til vanlig vedlikehold som maling og mindre 
reparasjoner. I 2016 så ble plattingen utenfor seilerhytta byttet ut, noe som medførte mange 
dugnadstimer for medlemmene. Seilerhytta har en egen flittig hyttekomite som passer på at alt er på 
stell, og som sørger for utleie av seilerhytta, som er en viktig inntektskilde for foreningen. I 2017 så har 
seilerhytta vært utleid veldig mye, og vi arbeider med å utvikle dette konseptet videre da dette er en 
innbringende inntektskilde for seilforeningen.  
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Arrangementer 

APL Race Week 

APL Race Week er en merkevare som tradisjonelt har klart å samle mange av de beste seilerne i Norge 
i forskjellige båtklasser, og under arrangementet i 2014 så hadde også vi besøk av Kong Harald som 
deltok som rormann på en av båtene.  

I tillegg til den mer tradisjonelle Torungen Cup danner APL Race Week paraplyen for gjennomføring av 
vekselvis internasjonale og nasjonale regattaer. I 2015 arrangerte vi VM for Europajolle, mens vi i 2016 
arrangerte NM for vår egen kjære båtklasse BB11.  I 2016 inngikk også stevne 3 av Grundig J70 Cup 
som del av APL Race Week.  

 

 

 
   

 

 

 
   

 

 

 
 
I 2017 så var det i hovedsak 3 båtklasser som konkurrerte om heder og ære. BB11-ene hadde sin 
tradisjonelle bane inne på byfjorden, og det var til sammen 15 båter som deltok i en spennende regatta 
der Pål Perssen fra Kragerø Seilforening, og Runar Borge fra Brevik seilforening strakk det lengste strået 
i kampen om edelt metall, tett fulgt av Eivind Berg fra Arendals Seilforening på andre plass. 

http://asf.no/
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Den tradisjonelle klassen Torungen Cup klarte dessverre ikke å stille med flere enn fem båten på 
startlinja i 2017. Det er nok flere årsaker til dette, men flere peker på at det er vanskelig å få folk til å 
prioritere seiling på slutten av fellesferien. Styret i Arendals Seilforening har derfor satt ned en 
arbeidsgruppe som skal forsøke å revitalisere denne delen av APL Race Week for å se om det går an å 
gjøre noen justeringer slik at flere skal få øynene opp for denne konkurransen som har start og målgang 
rett utenfor rådhusbrygga midt i sentrum.  

NM i H-båt 

Arendals Seilforening fikk vinteren 2017 en telefon om vi var interesserte i å arrangere NM i H-båt 
under APL Race Week. Arendals Seilforening har etter hvert bygd opp et rykte for å være en svært 
profesjonell og dyktig arrangør, og det er derfor svært hyggelig at vi får henvendelser fra andre 
båtklasser med spørsmål om hjelp til arrangering. NM foregikk på utsiden av Merdø, og det var et flott 
arrangement der til slutt Lars Nilssen med mannskap tok seieren rett foran vår egen Petter Mørland 
Pedersen som kom på andreplass. Neste år så skal VM i H-båt arrangeres i Sandefjord, og vi håper at 
noen av våre lokale seilere har lyst til å reise bort for å representere Arendals Seilforening, i den 
båtklassen som etter hvert har blitt verdens største entypeklasse for kjølbåter med over 5000 
produserte båter.  

 

NM i slalåm og Norges første Windfoilregatta 

 

 

 
 
Helgen 223. til 24. september avholdt Arendals Seilforening NM i slalåm brettseiling og arrangerte 
Norges første Windfoilregatta på Nesheimsanden på Lista. Grunnen til at vi trakk til Lista var at 

http://asf.no/
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vindmeldingene for Arendal svingte veldig i dagene før. Etter utsettelse fra helgen før, så dette ut som 
den sikreste løsningen for å få gjennomført et NM. Med Pål Fostervold som banesjef og uvurderlig 
hjelp på alle områder for ASF, så ble det et svært vellykket arrangement. Pål som er fotograf, tok mange 
flotte bilder fra arragnementet. 

Seilingen var på høyt nivå – gode starter med god samling og mye kniving i feltet. Som arena var 
Nesheimsanden på Lista, nærmest perfekt, nydelige riggeforhold, noenlunde stabil vind i en skjermet 
bukt med dybder fra 5-10 meter der det var svært raskt og lett å legge bane. De fleste deltakerne 
kunne bo under samme tak med utsikt rett ut til banen. Med langbord og fellesmiddag på lørdag, ble 
det også en vellykket helg sosialt sett. 

Sørlandsmesterskap og klassemesterskap E-jolle 

Sørlandsmesterskapet (SC4) er siste og avgjørende regatta i Sørlandscupen. Her skal både sammenlagt-
vinnere og mestere kåres. Som del av Sørlandscupen ble det også arrangert klassemesterskap for 
Europajolle. Denne telte også som 4de og siste NC for klassen. 

 
   

 

 

 
 

I 2017 valgte vi å trekke arrangementet inn på Byfjorden, slik at vi fikk vist oss frem for et bredere 
publikum. Arendal gjestehavn var landbase for arrangementet. Her ble det lagt egen bane for de 
ferskeste seilerne helt inn mot bryggeanlegget.  Arendals Seilforening stilte med 2 rekrutter (seilere på 
andre året) og 3 ferske seilere fra årets nybegynnerkurs. Rekrutt Ingrid Lyngvi-Østerhus deltok i 
Optimist C på lørdag, mens Elle Charlotte Almås, Magnus og Marius Tan stilte for ASF på søndagen. 
Rekrutt Martinius Hopstock deltok i Optimist B og seilte inn til en flott 4. plass i sitt første Sørlands-
mesterskap. 
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Pinseleiren 

Pinseleiren har i over 10 år vært en av hovedsatsningene til Arendals Seilforening. Pinseleiren er en 
tredagers samling for jolle og brettseilere som foregår hver pinse ute på Hovekilen. Pinseleiren samler 
seilere fra hele Sørlandet og til Oslo og har vært arrangert helt siden 2004. Pinseleiren har et tilbud til 
alle, enten de er ferske nybegynnere eller garvete regattaseilere. Pinseleiren har også et stort sosialt 
fokus med mye aktivitet og grilling på kveldstid for store og små. I 2017 så var det over 30 seilere som 
var samlet ute på Hoveodden i tre dager for å seile, lære nye ting og for å være sammen med venner.  

 
 
De fleste seilforeninger i Norge er inn i en liten bølgedal med tanke på rekruttering akkurat nå, og vi 
har derfor satset mest på rekruttering de siste årene under Pinseleiren. Det som var ekstra gledelig i 
2017 var at så mange seilere og foreldre tok turen fra Risør for å være sammen med andre seilere fra 
Aust-Agder. Pinseleiren mottok også støtte fra Aust-Agder seilkrets som ønsket å bidra slik at så mange 
seilere som mulig fikk anledning til å delta.  

Sommerseilskolen (uke 26, 31 og 32) 

I år arrangerte vi sommerseilskole for 61 seilere fordelt på ukene 26, 31 og 32. Som i 2016 ble siste uka 
fulltegnet (30 seilere), hvilket viser at det er marked for seilskolen og gir grunn til optimisme for 
oppslutningen også til neste år. Martine Kjøge hadde hovedansvaret for seilskolen, og fikk god hjelp 
av Jens Blågestad og Nicolai Egeberg og flere av juniortrenere fra Arendals Seilforening. Tilbake-
meldingene fra sommerseilskolen har vært entydig positive, og det er mange seilere som kommer 
tilbake år etter år, noe som er et tydelig signal på at det er mange som setter pris på seilskolen  

To-dagers seilkurs i juli (uke 28, 29 og 30) 

Som så mange tidligere år arrangerte vi også to-dagers seilkurs både i jolle og brett hver uke i juli, eller 
rettere sagt det tre siste ukene i juli. I år så var det mange som var innom for å lære seg å seile brett, 
og det var også mange voksne blant kursdeltagerne.  

Vi tror det er viktig at kursene gjennomføres selv med færre deltagere. Det gi jo tettere oppfølging, 
samt at det kan fort skape negativ usikkerhet dersom kurs stadig avlyses.  Vi ser også en positiv effekt 
ved at brettkursene også skaper mer aktivitet knyttet til utleie av brett på Hove. 

 

http://asf.no/
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Planer og prioriteringer for 2018 

Arendals Seilforening fyller 140 år i 2018, og er en av de eldste seilforening-ene som fortsatt er i drift. 
Det blir sannsynligvis en mindre 
markering av jubileet på et av 
arrangementene i sommer. Til tross for 
den høye alderen så er det er relativt 
sprek 140 åring. Det skjer veldig mye 
positivt i under-gruppene. En av 
hovedutfordringene er å få 
undergruppene til å samarbeide mer 
med hverandre. Seilforeningen sitt 
hovedanlegg er ute på Brattholmen, 
men i praksis så drives mye av aktivi-
tetene på byfjorden og i Hovekilen. 
Fraværet av et landbasert anlegg krever 
mye planlegging og logistikk, og vi tror 
at det hadde vært lettere å drive som 
en forening hvis man hadde hatt en 
felles landbasert møteplass.  

Arendals Seilforening skal ha sitt årlige årsmøte den 14. mars i Barbu, og der vil også hovedretningen 
for 2018 stakes ut. Det er god aktivitet i undergruppene, og så langt så ser det ut til at 2018 vil bli et 
aktivt år med blant annet Helly Hansen Skagen Race, finale i seilsportligaen, NM i BB11, i tillegg til alle 
de andre faste aktivitetene som drives av undergruppene.  

http://asf.no/
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