
  

  
 

Årsberetning 2017 
  

Tillitsvalgte  

 

Styret:  

Leder:                 Inge Roppen  

Nestleder:           Ole Richard Mortensen   

Styremedlem:     Anders Aanonsen  

Styremedlem:     Bjørn Fossestøl  

Styremedlem:     Anett Eidesund 

Varamedlem:      Anne Kjøge 

Varamedlem:      Morten Knudsen  

   

Varamedlemmene deltar aktivt i styrets arbeid.   

  

Valgkomite:   Jan Krøger, Siri Vevstad og Håkon Weierholt, vara Einar Frodesen  

Revisorer:   Anne Syrdalen og Frode Kirkedam   

  

 

Styrearbeid   

Styret har i beretningsåret avholdt 11 styremøter i forbindelse med foreningens drift, samt hatt kontakt 

via mail og telefoner.  Det har også vært ulike møter med representanter fra undergruppene.  

  

 

Foreningens medlemmer har hatt følgende verv utenom ASF   

 

Norges Seilforbunds regattautvalg:      Ole Rich. Mortensen, medlem   

Norges Seilforbunds kontrollkomité:      Bente L. Mortensen, varamedlem  

Aust-Agder Seilkrets:      Eilert Vierli, leder   

Norsk Europajolleklubb:     Jørn Vevstad, leder   

Norsk Europajolleklubb:     Siri T. Vevstad, kasserer   

Norsk Europajolleklubb:    Ole Gunnar Selaas, styremedlem  

BB11 Klubben:       Arild de Lange Nilsen, styremedlem   

BB11 Klubbens valgkomité:     Erik Steller, medlem  

BB11 Klubbens Revisor:     Anett Eidesund  

Aust-Agder idrettsråd/bingo    Einar Frodesen  

Aust-Agder idrettskrets (3.vara)  Inge Roppen  

 

 

 

 



 

 

Ledere av komiteer og utvalg:  

       BB11 gruppen:                Eivind Berg   

       Hyttekomité:                   Ole Gunnar Selaas  o Utleieansvarlig:  Anett Eidesund   

Jollegruppa:   Johan Nyland   

Seiling For Alle:  Anders Norberg Aanonsen  

Tur og Hav:     Feda Grebovich   

NOV Race Week:   Jan Krøger   

Landbasert anlegg:   John Arnold Hopstock   

Medlemsregister: 

Maritim Mestring:   

Johan Nyland  

Eilert Vierli  

 

 

Se forøvrig egne årsmeldinger fra undergruppene.   

 

Medlemsforvalting: 

Antall medlemmer i Arendals Seilforening pr. 31.12.17. var 447 (pr. 31.12.16. var 478)  

  

Foreningen har fortsatt oppryddingen i medlemsregisteret (i KlubbAdmin), og fulgt opp våre/NIF's 

regler. Det innebærer at vi har tatt ut av listene personer som ikke har betalt kontigent de siste to årene, 

22 i alt. Alle som er tatt ut på dette grunnalet er varslet om det, og gitt fornyet mulighet til å betale.   

  

Sportslige prestasjoner   

Arendals Seilforening har hatt mindre aktivitet i jollegruppa i 2017 enn tidligere, og er likhet med andre 

seilforeninger for tiden inn i liten bølgedal med tanke på antall jolleseilere som seiler regatta. Arendals 

Seilforening har imidlertid mange voksne seilere som stadig seiler på et imponerende høyt nivå, og 

som har satt ASF på kartet også i 2017.  

 

Petter Mørland Pedersen har seilt litt mindre i 2017 på grunn av familieforøkelse, men har deltatt på 

NM i H-båt (2. plass), NM i Express (3. plass), Hankø race week (1. plass Express), og 5. plass i 

mesternes mester.   

Bjørn Mørland Pedersen har seilt mye med kong Harald i 2017, og de lå lenge an til bronsemedalje i 

VM i 8mR, men knakk masten på oppløpssiden. Bjørn har også deltatt på Hankø race week (3. plass 

Express), Marstrand Big boat race (3. plass).  

Jon Aksel Mortensen har fortsatt å satse på Melges24, og har deltatt på NM (3. plass), VM (12. plass), 

Nordisk (2. plass), Hankø Race week (4. plass), Mesternes mester (5. plass). Seilsportligaen (1. plass 

Larvik). Jon Aksel ble også kåret til årets trener av NSF.   

Martine Steller Mortensen (og makker Nicolas Fadler Martinsen) satser videre i Nacra 17 ligger for 

tiden på 33 plass på verdensrankingen.  De har deltatt på VM og EM, der de kom på 15. plass. De 

fortsetter satsingen, og prøver å kvalifisere seg til OL i Tokyo i 2020. 

 

Arendals Seilforening har også vært med i seilsportligaen i 1. divisjon. Resultatene har ikke vært like 

gode som tidligere, men ASF berget plassen i 1. divisjon, og skal seile i det øverste selskap denne 

sesongen, i det som må har byttet navn til Eliteserien.   

 

29’er:   Markus og Kristian Vale har deltatt på Norgescup og NM 

RS-Feva:  Arendals Seilforening stilte med 4 båter i NM for RS-Feva. Sivert Pihl ble beste 

båt fra Arendal med 6 plass. Sivert seilte sammen med Johannes Brekka fra KSF.  

Europajolle: Laila Vevstad har deltatt på VM.  

Erlend Rustekaas og Laila Vevstad har deltatt på norgescuper.   

   



Seiling for Alle:   

Gruppen har hatt stor aktivitet på Hove. Prosjektet, som i utgangspunktet ble finansiert av  

Gjensidigestiftelsen ble ved utgangen av året avsluttet, og sluttrapport avgitt til stiftelsen. Seilerne og 

lederne fortsetter som undergruppe i ASF. Det er fortsatt nært samarbeid med Hove Drift. Vi har hatt 

flere skoleklasser på besøk, og andre grupper. Det har vært utleie av seilbrett og SUP-er, i tillegg til 

torsdagstrening og sommerkurs. Gjensidigestiftelse har gitt tilbakemelding om at de er fornøyde med 

samarbeidet med Arendals Seilforening.   

  

Sportslige arrangementer   

Arendals Seilforening kan se tilbake på en aktiv sesong med mange arrangementer. Dugnadsinnsatsen 

har vært god, og alle arrangementer har vært vellykket.  

Følgende større arrangementer ble gjennomført i 2017:   

• Pinseleir for joller og brett i mai  

• Seilkurs for joller og brett i juli   

• Sommerseilskole for joller og brett i juni og august   

• NOV Race Week inkludert Torungen cup, NM for H-båt.  

• Klubbmesterskap i Tur- og hav, og BB11 

• Tromøya rundt og diverse Tur og Hav arrangement  

  

Ellers har de ukentlige regattaene i vår- og høstsesongen vært avholdt for joller, BB11 og Tur/Hav  

  

Sosiale arrangementer   

Seilerhytta på Brattholmen samler mange av foreningens medlemmer og tilreisende gjennom sesongen. 

Den årlige St. Hans-feiringen er en flott tradisjon som fremdeles holdes i hevd.   

  

Undergruppene har i løpet av beretningsåret gjennomført egne sosiale sammenkomster.   

  

  

Maritim mestring  

I samsvar med årsmøtets vedtak og gaven fra Gjensidige stiftelsen så har Maritim Mestring kommet 

godt i gang, og har kjøpt fem Albin Express, som tar sikte på å tilby ungdom opplæring i seiling og 

sjømannskap. Gruppa har fått god hjelp av flere erfarne seilere fra ASF, og de har blant annet vært med 

på et pilotprosjekt med Leirskolen på Hove, som etter planen skal fortsette til våren. De har også hatt et 

godt samarbeid med Idrettslinja på Sam Eyde, der elevene har fått grundig opplæring i seiling.  

 

Prosjektet har en varighet på 3 år, og går nå inn i sitt andre år. En av hovedsatsningene til gruppa er ha 

et tilbud til seilere som er ferdig med jolleseiling, og det blir spennende å følge dette prosjektet videre i 

2018.   

 

Eilert Vierli er leder for prosjektet, og vil sammen med Aslak Heim-Pedersen drive prosjektet 

fremover. De har også fått med seg en liten gjeng med rutinerte seilere fra ASF som ønsker å være med 

å hjelpe til videre.   

  

 

Seilerhytta med tilhørende anlegg   

Seilerhytta fremstår i god stand og blir godt ivaretatt av Hyttestyret. Noe vedlikeholdsarbeid og 

utskiftninger er gjennomført, og plattingen foran seilerhytta er nå ferdig. Seilerhytta er en populær 

møteplass for både medlemmer og tilreisende, og vertskapet fra St. Hans til andre uken i august gjør en 

flott innsats. Det er fortsatt omfattende utleie, som bidrar godt til foreningens økonomi.  

  



Landbasert seilsenter   

Det har ikke vært jobbet aktivt for felles landbasert seilsenter i 2017. Vi har fortsatt å benytte  

Hoveodden som base for Seiling for alle, samt Pinseleiren og diverse kurs. Jollegruppa vurderer å 

flytte jolleseilingen inn til Handicapstranda for å se om dette er noe som kan bedre rekrutteringen 

   

Styret vurderer avtalen med Arendal Havn om bruk av lokalene i Gjestehavna som positiv. Disse 

lokalene ble benyttet til styremøter, og andre møter i 2016, samt til regattakontor under NOV Race 

Week.  

  

   

Web/kommunikasjon   

Nettsiden til Arendals seilforening fungerer godt og undergruppene bruker den aktivt til å legge ut 

informasjon. Arendals seilforening bruker også Facebook aktivt som kommunikasjon utad og internt i 

undergruppene.   

  

Økonomi   

Økonomien i foreningen er stabil, men det har vært utfordrende å finne løsninger som kan erstatte de 

reduserte sponsorinntektene fra NOV, som er redusert fra 250 000,- til 100 000,- de siste årene. 

Årsmøtet 2017 innførte derfor regattaavgift for BB11-gruppa og Tur og hav, og utstyrsleie for 

jollegruppa og seiling for alle, noe som har bedret situasjonen en del.  

 

Det har vært relativt billig å være medlem i Arendals Seilforening sammenlignet med andre 

seilforeninger, og for at det skal fortsette slik også i fremtiden så er det nødvendig å finne tiltak som 

også kan øke inntektene.  

 

Arendals seilforening har som mål at alle arrangement skal gå i balanse, eller med overskudd, og 

regnskapet fra 2017 viser at her er det et forbedringspotensiale. 

 

Avslutning   

Styret vil igjen takke alle som har gjort en innsats for klubben gjennom 2017.   

Med stor dugnadsinnsats får vi til mye. Spesiell takk til dere som har tatt på dere, og gjennomført, 

virkelig store oppgaver og ansvar gjennom året.  

  

  

TUSEN TAKK!   

  

  

  

På vegne av Styret,   

  

  

  

  

  

___________________  

Inge Roppen  


