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1 Årsberetning 2017 
 

Sesongstart 
 
Oppstart på Hove den 04. mai 2017 med dugnad. God oppslutning av lokale brettseilere. Seilteltet 

ble montert, det ble også lagt baderoms belegg i tørkerom. Ellers var det generell rydding og 

klargjøring av seileutstyr. 

Torsdagstrening 

Det var åpen torsdagstrening for alle i tiden fram til sommer kursene startet. Litt dårligere 

oppslutning enn tidligere år. Kan skyldes litt mindre markedsføring enn tidligere.  

Idrettsleiren 

Nicolay Egeberg var hovedtrener for seilbrettgruppen i år som i fjor. 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.  

Pinseleiren 

Det ble ingen brettgruppe på årets pinseleir. Dårlig oppslutning var grunnen til dette.  

Seilskole 

Jollegruppa har arrangert seilskole på Hove med veldig bra oppslutning. Det har også vært arrangert 

to dagers kurs i hele juli (4 uker) både for brett og jolle. Se egen rapport fra jollegruppa. 

NM i slalåm  

Helgen 23. til 24. september avholdt Arendals Seilforening NM i slalåm brettseiling. Pga. ustabile 
vindmeldinger før helgen ble det besluttet og flytte arrangementet til Lista og Nesheimsanden. 
Takket være Pål Fostervold som banesjef og vår egen Johan Nyland som dommer og arrangør ble det 
en vellykket regatta. Det ble også gjennomført egen windfoilregatta for brett. Dette var første i sitt 
slag i Norge. 



 

2 Planer for sesongen 2018 
 

Torsdagstrening 

Vi vil fortsetter med torsdagsseiling i 2018. Det hadde vært ønskelig at noen av klubbens trenere tar 

ansvaret for torsdagstreningene. Ellers må vi jobbe litt med markedsføringen for å få bedre 

oppslutning på disse treningene. Det er viktig at vi har et tilbud til de som har vært gjennom kurs og 

gjerne vil fortsette med aktiviteten. 

Pinseleir 

Oda Johanne har blitt invitert ned for å kjøre sitt kursopplegg her den helgen. Hun vil stå for kurset 

og har sitt eget opplegg på dette. Dette er for seilere som har stått litt på brett før. Det vil være 

aktuelt og ha nybegynner kurs i tillegg i regi av ASF. 

Seilskole og todagers kurs 

Dette vil vi fortsette med i 2018. og må planlegges sammen med Jollegruppa. 

Leirskole 

Leirskolen på Hove er fortsatt i støpeskjeen. Vi har ikke noen konkrete samarbeids avtaler med 

leirskolen så langt, men ser for oss at det er muligheter for det i fremtiden. 

Katamaran 

Det er ikke nok interesse for seiling av katamaran båtene vi har på Hove. Vi har derfor bestemt at vi 

legger de ut for salg til våren. Forhåpentligvis får vi litt penger tilbake, som vi kan bruke på å 

opprettholde seilbrett garderoben vår. 

Foil 

Foil seiling er i vinden som aldri før. ASF arrangerte den første regattaen i 2017. Vi har vært så heldig 

at Svein Rasmussen har gitt oss en foil til å ha på Hove. Den mottok vi i høst og ligger nå på Hove. 

 

3 Økonomi / Budsjettønsker 
Det har ikke vært noen investeringer/innkjøp i 2017. Vi vil selge katamaran båtene til våren, totalt 4 

stk. Pengene vi får for båtene ønsker vi å bruke til å oppgradere brett utstyret. 

 

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


