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Ledelse 

Prosjektledelsen har bestått av: Eilert Vierli, leder, med ansvar: økonomi, båter og materiell. Aslak 

Heim-Pedersen personalansvarlig, med ansvar: rekrutering seilere, promotering mot skoler, kurs for 

voksene, og annen kursing. Eivind Berg. (Siden høsten 2017 har Eivind trukket seg delvis tilbake og 

kun fungert som konsultativ rådgiver, særlig innen data, noe vi håper han kan bidra med videre.) 

Drift 

2017 er det første hele driftsåret for prosjektet som har som mål å gi ungdom erfaring med seiling og 

å gi opplæring i aktiviteter knyttet til det maritime miljø. 

Det har vært tidvis stor aktivitet og mye arbeid er lagt ned til glede for mange unge seilere. 

Økonomi 

Midler ble overført fra Gjensidigestiftelsen i begynnelsen av året og prosjektet har hatt muligheter til 

å foreta de disposisjoner som var nødvendige for å komme i gang. Økonomien er god og under 

kontroll. Men for fremtiden trenger prosjektet inntekter for å dekke de løpende utgifter. 

Båter 

Maritim Mestring gikk til innkjøp av 5 Albin Express fra forskjellige steder i landet. En ble seilt på egen 

kjøl fra Stavanger og de 4 andre ble hentet med bil på Jæren og i Oslo-området. 

Båtene er av varierende kvalitet og forskjellig utrustet, men alle kvalifiserer til gode opplæringsbåter 

både for tur og regatta. 3 av båtene skal oppgraderes og utrustes primært for regattaseiling, mens de 

2 andre skal være opplærings-og turbåter. 

Bryggeplasser 

Båtene er i sommerhalvåret plassert på BB-brygga i gjestehavna. Dette er et greit utgangspunkt for 

mange aktiviteter, med lett adkomst for de fleste. 

 

Vinterlagring 

Prosjektet har leid hallplass til alle båtene på Haslatangen. Det er en stor fordel å kunne stå 

innendørs når utbedringer og oppdateringer skal foretas. Jollegruppa i ASF har også fått lagerplass til 

Norsafen og en RIB i de samme lokalene. Det er også svært nyttig å kunne dra fordel av andre 

maritime tjenester som er lokalisert i samme område. Det være seg løft av båter, snekkertjenester ol. 



 

Aktiviteter 

Vårhalvåret gikk stort sett med til innkjøp å hente båter, rigge båtene, og gjøre dem klare til operativt 

bruk. Einar Kjærstad og Gro Vale har vært svært behjelpelige med å hente båter. 

Det ble seilt med elever fra Hove Leirskole, seiling knyttet til «Alfa mannen», Farmen og til 

presentasjon av seiling for skadde krigsveteraner som har vært i utenlandsoppdrag for Norge. 

Prosjektet stilte også opp i presentasjonen ASF hadde for NOV. 

Enkelte av båtene ble også benyttet til deltagelse i Sørlandskryssen og i en onsdagsregatta. Båten(e) 

ble da seilt av ungdommer knyttet til prosjektet sammen med en av oss voksne.  Eilert organiserte 

dette og var også med som veileder. 

Høsten 2017 gjennomførte Maritim Mestring et samarbeidsprosjekt med Sam Eyde VGS. 20 elever 

fra idrettslinjen gjennomførte et undervisningsopplegg knyttet til seiling med 10 undervisningsdager. 

Dette ble et svært godt gjennomført opplegg til stor glede og entusiasme fra elever og lærere fra Sam 

Eyde.  

Opplegget ble avsluttet med at elevene sammen med instruktører deltok i en onsdagsregatta med 

påfølgende grilling på seilerhytta. Det jobbes med å gjennomføre et tilsvarende opplegg i 2018. 

Aslak var kontaktperson mot Sam Eyde og laget opplegget sammen med idrettslærer Ellen Dal. 

Som instruktører var disse involvert: Eilert Vierli, Jonas Johnsen, Eivind Speikland, Einar Kjærstad, 

Tore Bjørn Hansen og Aslak Heim-Pedersen. Idrettslærer Ellen Dal, som selv er en habil seiler, tok 

også tidvis ansvar som instruktør. 

ASF’s egen Feva-gjeng har også benyttet båtene ved flere anledninger. 

I høst har det vært 2 presentasjoner for interesserte seilere og voksne i hallen på Haslatangen. 

Hver mandag i november og desember har det vært dugnad i hallen. 4 pensjonister, Eilert, Aslak, 

Jonas og Eivind møter jevnlig opp for å drikke kaffe, fortelle røverhistorier og for å arbeide på båtene. 

Det er i ferd med å vokse fram et hyggelig sosialt miljø hvor seiling og båter står i sentrum. Men vi vil 

i det kommende året jobbe for å inkludere enda flere seilerpensjonister. Det er god plass i hallen. 

Maritim Mestring har også innledet samarbeid med Redningsselskapet, og i sommersesongen 2018 

kan vi låne deres brygger på Havstad dersom havnesjefen skulle trenge plassene i Kittelsbukt. Vi har 

også fått låne flotte lokaler på Havstad for gjennomføring av Båtførerkurs våren 2018. Kurset er 

planlagt, ekstern lærer er innhentet og oppstart er satt til 31/1-2018.  

Totalt har prosjektet aktivisert ca. 150 personer, unge og «gamle» i oppstartsåret. 

Veien videre 

Det viktigste i tiden som kommer er å få dannet faste team rundt hver båt. Disse teamene skal bestå 

av unge seilere og minst to voksne knyttet til hver båt. Det å ta båtførerprøven skal gi de unge 

mulighet til å fungere som skippere på båtene og å være med på å utvide den maritime kompetansen 

de allerede har. 

Ellers jobbes det med å få til et fast opplegg for leirskolen på Hove, utarbeide og gjennomføre 

undervisningsopplegg for idrettselever på Sam Eyde VGS og for å gi flere ungdommer mulighet til å 



oppdage og oppleve alle de muligheter og gleder som ligger i det å være på sjøen og å bruke 

skjærgården til sport og rekreasjon. Vi ser fram til nye spennende utfordringer i 2018. 

 

 

 


