Årsrapport BB11 Gruppa ASF 2017
BB11 Gruppa i Arendals Seilforening kan se tilbake på 22 sesonger med jevn vekst av seilere,
aktivitet, vinteropplag, vennskap og kunnskap. Årets aktivitets nivå er det høyeste noen
gang. Deltakerrekord på regattabanene, ny rekord med 23 sjøsatte båter, samt rekord
fremmøte på våre arrangementer og vinteraktivitet. Aldersspredningen i 2017 var 15-82 år.

Sportslige aktiviteter
Vår, Sommer og Høst Cup
Det var deltakerrekord på årets cuper. Det er også svært hyggelig å notere seg at
seilkunnskapen øker. Det er ikke lenger noen selvfølge hvem som stikker av med de gjeveste
plasseringene. Stadig flere melder seg på i medaljestriden og det totale nivået på våre seilere
er et helt annet i dag, enn da vi startet opp i 1995. Hver torsdag seiler vi 4 regattaer med
pause etter de tre første. To av disse seilasene har kun en runde, det gjør at om en seiler
med noe mindre erfaring får til en god start, kan dette føre til et godt resultat på den
gjeldene seilas.
NOV Race Week
På NOV Race Week 29-30 juli deltok det 15 båter. Det ble i alt gjennomført 7 seilaser. N-148
med Pål Persen & Runar Borge gikk av med seieren. N-326 med Eivind berg fikk andre
plassen, mens N-305 med Ingen & Emma Roppen fikk tredje plassen.
Lørdag var alle samlet til hyggelig grilling i After Sail teltet ved Arendal Gjestehavn.
En stor takk til NOV, Arendals Seilforening og alle medhjelpere.
Klubbmesterskap
Det startet 18 båter og 34 seilere under årets klubbmesterskap, som er ny rekord.
Siri Vevstad stilte som regattasjef og gjennomførte et perfekt arrangement.
Etter regattaen ble det som vanlig servert en flott middag av festkomiteen på Seilerhytta.
Her var vi var 28 til bords, noen overnattet til dagen etter og ble servert frokost.
NM
Årets NM ble arrangert i Horten. Arendal stilte med 7 båter av 17 totalt. 6 båter fra Arendal
var blant de 10 beste, som er en ny rekord; selv om vi ikke sto på pallen. Alle Arendals
seilerne var samlet på campingplass i hytter & telt gjennom helgen.
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Sosiale aktiviteter
Vintersamlinger
Torsdag er vår faste møtedag gjennom hele vinteren. Vi treffes i opplagshallen fra kl. 1800
og har felles pause kl.1900. Annenhver torsdag fra jul til sjøsetting har vi 30 min teori etter
pausen. Vi har samlet 15 til 20 stk. på disse kveldene.
Vinterfest
28.01 arrangerte BB11 gruppa for tredje år på rad vinterfest og kurs på Sandvigen Fort.
Festen på kvelden var åpen for inviterte gjester og partnere. I alt samlet vi 32 deltagere til
kurs og 33 deltakere til en hyggelig fest på kvelden.
Sesongstart/Sommerfest
13 båter og 21 deltakere stilte til sesongstart. Vi fikk en flott tur ut Galtesund og Merdø
fjorden før båtene la kursen til Seilerhytta. 21 deltakere stilte på middag og mange
overnattet og deltok på felles frokost.
Fjelltur
Lørdag 14. oktober reiste nok en gang en gjeng fra BB-11 Gruppen på fjelltur. Denne årlige
begivenheten er et hyggelig avbrekk for en gjeng som har seiling som sin felles interesse.
Årets tur gikk til Arendal Turistforenings sted, Hovstøyl. Hytten som forøvrig er AOT´s aller
første, ligger pent til i glissen fjellbjørkeskog, 835 moh, sørvest for Dalen.
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Kurs / Undervisning / Møter
Kurs
BB11 gruppa har satt seg som mål å gjennomføre et «seilkurs» i året for sine medlemmer.
Dette har vi de tre siste årene kombinert med en vinterfest. Kurset arrangeres på dagtid og
festen avholdes på kvelden. Bjørn Mørland Pedersen stilte som foreleser og tema for dagen
var «planlegging, strategi, regler og gjennomføring av regatta»
32 stilte på kurset (ny rekord). Takk til Bjørn for et flott kurs.
Undervisning
BB11 gruppa samles som kjent hver torsdag gjennom hele vinterhalvåret. Dette gir oss en
god mulighet til å benytte klubbhuset vårt til teoretisk undervisning. I 2017 har vi hatt ca. 10
undervisningskvelder med bolker på drøye 30 min. Lokale krefter i BB11 miljøet har delt på å
undervise.
Kulturbygging i BB11- Gruppa
Gjennom vinteren har vi på noen torsdagssamlinger satt fokus på temaet: Hvordan skal vi
være sammen, - for hverandre og andre? Hensikten er å synliggjøre, bevisstgjøre og forankre
det miljøet, den kulturen vi ønsker i Gruppa. Arbeidet fortsetter i 2018.
Gruppemøte (årsmøte BB11 gruppa)
Antall fremmøtte 2014
Ikke avholdt

Antall fremmøtte 2015
20

Antall fremmøtte 2016
21

Antall fremmøtte 2017
23

Det har vært avholdt et gruppemøte med presentasjon av BB11 gruppas Handlingsplan,
Aktivitetsplan og Styringsdokumenter.
Årsmøte BB11 klubben
BB11 klubben er som kjent sterkest representert i Horten, Brevik, Kragerø og Arendal.
Årsmøtene har rulert mellom disse stedene. I 2017 ble BB11 klubbens årsmøte avholdt på
Brokelandsheiea med 6 representanter fra Arendal til stede på møtet.
Styremøter
Antall 2014
8

Antall 2015
6

Antall 2016
3

Antall 2017
6

Dugnad
Internt BB11
For å drifte klubbhus og opplagshall legges det ned en betydelig dugnadsinnsats. I høst
måtte klubbhuset utvides pga stor deltagelse på kursene og i pausene. Denne ble utvidet
med ca. 15 kvm og er nå på ca. 40 kvm. Med nær 600 kvm. opplagshall og 40 kvm klubbhus
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er det mye å vedlikeholde. En spesiell takk til Duncan Hubbard som holder orden for oss. Det
er også gjort en betydelig jobb fra alle gruppas medlemmer med påbygg av pausebu og
oppføring av nye lagerhyller, stativ for master & vår egen systue.
Internt ASF
BB11 gruppas medlemmer har vært «greit» representert under foreningens arrangementer,
men BB11 gruppa har dessverre ingen god tradisjon for å bidra til dugnad på Seilerhytta.
Dette er først og fremst gruppas eget ansvar og manglende prioritering, men vi savner også
en større grad av forutsigbarhet på dugnadskvelder fra forenings side.

Media / Nettsider
Media
BB11 gruppa har som mål å ha minimum et medieoppslag i året. Dette ble ikke innfridd i
2017
Omtale / oppslag media
Antall 2014
0

Antall 2015
1

Antall 2016
3

Antall 2017
0

Nettsider
BB11 gruppa har nå landet sitt mål om fyldige og informative nettsider som fungerer på
«alle» plattformer. Gruppas drift, dokumentasjon, resultater og bilder er godt representert,
men vi kan bli bedre på å gi ut jevnlige artikler. Målet her er et snitt på minimum en artikkel i
måneden, dette ble ikke innfridd i 2017. I alt ble det publisert 9 artikler i 2017.
Publiserte artikler nettsider
Antall 2014
2

Antall 2015
14

Antall 2016
6

Antall 2017
9

Dokumentasjon
Handlingsplan / Aktivitetsplan / Årshjul
Styret i BB11 gruppa har over en fire års periode jobbet med å utvikle Handlingsplan,
Aktivitetsplan og Årshjul. Dette har vært mye arbeid og er viktige dokumenter for BB11
gruppa. De fleste av disse dokumentene er nå å finne på våre nettsider.
Veiledningsdokumenter
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BB11 gruppa har laget veiledningsdokumenter til alle sine aktiviteter så som Vinteraktivitet,
Vinterfest og kurs, Sesongstart, NM/NOV Race, Vår sommer og Høstcup, Klubbmesterskap
og Fjelltur. Filosofien i BB11 gruppa er at alle skal dele på oppgavene, da kan det være greit å
ha en liten «håndbok» for hvordan oppgavene løses på de ulike arrangementene.

Eiendeler

Båter
BB11 gruppa disponerer «eier» 3 stk. BB11 og en GH 14 som brukes til bøyebåt. GH er i
tilfredsstillende stand med en 10 hk motor som er ny i 2015. To av BB11’ene er
restaureringsobjekter, og en brukes til rekrutering.
Regattautstyr
BB11 gruppa har bra regattautstyr for lokalt bruk på byfjorden. Dette oppbevares i BB11
hallen både sommer og vinter.
Arrangementsutstyr
BB11 gruppa har noe arrangementsutstyr. Dette består av lamper, duker osv. som brukes
når BB11 gruppa steller til fest.
Reklameartikler
BB11 gruppa har 2 sett med beachflagg, en vimpel og banner som brukes aktivt i BB11 sammenheng.
Beachflagg brukes på felles brygge på torsdager og under arrangementer.

Anlegg
Opplagshall
Etter 20 sesonger under samlet tak er vi svært godt fornøyd med vårt nåværende
tilholdssted nær Krøgenes (Arendal Listehøvleri). I alt har vi 32 BB11 i tilknytning til
opplagshallen (ny rekord). I opplagshallen er det nå 1 stor arbeidsbenk, en stor og velutstyrt
verktøybenk, lagerrom for BB11 gruppas utstyr, egen lakkboks (rom), eget syrom og gode
løsninger for strøm til båtene.
Klubbhus
Klubbhuset er nå pent innredet, godt vedlikeholdt og til stor glede for medlemmene. Dette
brukes jevnlig av medlemmene hele uken og spesielt på torsdager til felles pause og
undervisning. En sårt tiltrengt utvidelse av klubbhuset er nå gjennomført og plassen har blitt
betraktelig bedre. Men heldigvis fyller vi opp klubbhuset på torsdager, selv nå etter
utvidelsen.
Bryggeanlegg
BB11 gruppa disponerer en «egen» flytebrygge ved Arendal gjestehavn. Her hadde vi i 2017
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20 BB11 og en bøyebåt. Beliggenheten har vist seg å være perfekt for BB11. Båtene ligger
trygt og det er en fantastisk arena for sosial samling, og et godt utgangspunkt for regattaene.

Organisasjon
Representasjon
Arild de Lange Nilsen, vara styret BB11 klubben
Erik Steller og Ivar Hesseberg, Valgkomiteen BB11 Klubben
Anett Eidesund, Revisor BB11 Klubben & ASF
Inge Roppen, leder ASF

Aktive / inaktive båter
BÅTER
Sjøsatte
Ikke sjøsatt (sjødyktige)
Restaureringsobjekter
TOT.

Antall 2013
14
5
5
24

Antall 2014
14
5
5
24

Antall 2015
18
3
4
25

Antall 2016
22
2
6
30

Antall 2017
23
2
7
32

Aktivitetsnivå
Aktivitet
Vinteraktivitet hallen
Kurs
Vinterfest
Sesongstart lørdag
Sesongstart søndag
Vårcup
Sommercup
Høstcup
NOV Race / NM
Klubbmesterskap lørdag
Klubbmesterskap søndag
NM
Fjelltur
Årsmøte BB11 klubben
Gruppemøte BB11

TOT.

Aktivitetsdager
2016
28
1
1
1
1
5
4
4
2
1
1
se NOV
0
1
1
51

Deltakere
snitt 2016
16
31
33
23
16
32
26
28
58
24
16
se NOV
0
6
22

Deltakere
tot. 2016
448
31
33
23
16
160
104
112
116
24
16
se NOV
0
6
22
1109

Aktivitetsdager
2017
26
1
1
1
1
5
4
4
2
1
1
1
1
1
1

Deltakere
snitt 2017
19
32
33
21
15
30
32
41
30
34
15
14
8
6
23

Deltakere
tot. 2017
494
32
33
21
15
150
128
164
60
34
15
14
8
6
23

Aktive fordelt på alder og kjønn
Kjønn /alder
Gutter under 18

Aktive 2014
1

Aktive 2015
4

6

Aktive 2016
3

Aktive 2017
3

Menn 18-67
Menn 67 +
Jenter under 18
Kvinner 18-67
Kvinner 67+
TOT.

21
2
1
5
0
30

26
3
1
7
0
41

30
3
1
8
0
45

32
3
1
8
0
45

Det er litt vanskelig å vite hvor man skal sette grensen mellom aktivt og passivt medlem av
BB11 gruppa. For å kvalifisere som «aktivt» medlem i denne målingen må medlemmene ha
deltatt på minimum 10 av gruppas aktivitets dager fordelt på vinter og sommer.
Sportslige resultater
Aktivitet

Første

Annen

Tredje

Vårcup
Sommercup
Høstcup
Klubbmesterskap
NOV Race

Eivind Speikland, Rune Speikland
Tore Buer Christensen, Eivind Berg
Bjarne Hiis, Arild de Lange Nilsen
Eivind Berg

Tore Buer Christensen, Eivind Berg
Bjarne Hiis, Arild de Lange Nilsen
Mariann Trondal, Are Haslund
Emma Roppen, Inge Roppen
Eivind Berg

Bjarne Hiis, Arild de Lange Nilsen
Mariann Trondal, Are Haslund
Tore Buer Christensen, Eivind Berg
Sivert Pihl, Sigurd Pihl
Emma Roppen, Inge Roppen

Øvrige resultater er lagt ut på ASF’s hjemmeside

Styret
Leder: Eivind Berg
Styremedlem: Pierre Jean Nedergaard
Styremedlem: Bjarne Hiis
Styremedlem: Duncan Hubbard
Styremedlem: Rune Speikland
Vara: Are Haslund
Erik Dunseth gikk ut av styret og ble erstattet av Bjarne Hiis i 2017.
Are Haslund kom inn som vara.

Takk til våre sponsorer, vår forening, alle frivillige som i mange år har bidratt til driften av
BB11 gruppa og takk til alle BB11 seilere for en positiv holdning og innsatsvilje.

Styret
BB11 Gruppa ASF
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