
ASF’s aktivitetsplan for 2005 
 
Aktivitetsplan for 2005 er basert på ASF’s handlingsplan 2005-2010. Det er ment å 
være et redskap for styret i 2005 
 
Anlegg: 
Styret oppfordrer medlemmene til aktivt å benytte foreningens anlegg: 
Seilerhytta, Gjestehavna, Strandstua og Hoveområdet, som muligens kan bli 
foreningen’s nye landbaserte anlegg i fremtiden. 
 
Seilerhytta 

• Styret  i 2004 har i samarbeid med hyttekomiteen utarbeidet en tilstandsrapport 
over anlegget på Brattholmen, med oversikt over behov for utbedringer, 
vedlikehold og reparasjoner. Dette skal brukes som arbeidsredskap i 2005.  
Styret har vedtatt å investere i nye møbler til storstuen i hytta, og nytt gulvbelegg 
på kjøkkenet. 

Strandstua (Hove) 
• Det er fortsatt behov for leie til jollegruppens aktiviteter. Dette videreføres i 

2005.  
Gjestehavna 

• Gjestehavna brukes av BB-11 gruppa, som regattakontor og som møtelokal for 
ASF’s styre, samt lagerplass for diverse utstyr til APL og Midi B. 
Styret har vedtatt å investere i hyller og skap og PC med internettilkobling i 
2005. 

Hoveprosjektet 
• Styret ønsker fortsatt å delegere dette arbeidet til Landbasert anlegg’s gruppa.” 

Dette ligger nå ”på vent” hos kommunen og fylket, til mulig og fremtidig 
klarsignal for realisering. 

 
Følgebåter, joller og seiljoller: 

• Båter og joller må vedlikeholdes, opprustes og eventuelle anskaffelser må 
vurderes ved behov. 

• Styret vil kartlegge satsing på en ungdomsklasse. 
• Styret er autorisert til å bruke av egenkapitalen til satsing på / anskaffelse / 

bidrag til finansiering av Solinger. 
 
Regattamateriell: 
Regattamaterialet ble rustet opp i forbindelse med Stor NM i 2003. 

• Dette må vedlikeholdes og evt fornyes. 
 
Økonomi: 
Styret vurderer fortløpende, i samarbeid med kasserer og revisorer, foreningens 
regnskap, for å legge bedre beslutningsgrunnlag i økonomiske saker. 

• Utleie av Seilerhytta videreføres i 2005. Den bør likevel sikres en god 
tilgjengelighet for foreningens medlemmer. 

• Bingoen opprettholdes. Dette gir en betydelig økonomisk tilskudd. 
• Utgivelsen av loggen i papirformat fortsettes  i 2005, men foreningens 

internettsider www.asf.no vil bli en viktigere informasjonsformidler og primær 
kontaktflate mot foreningens medlemer og andre interessenter. 

 

http://www.asf.no/


 
 
 
Utdanning: 
For å opprettholde det høye sportslige  aktivitetsnivået på hjemmebanen er det viktig for 
ASF å ha gode seilere, trenere, dommere og regatta-arrangører. 

• Styret jobber med å tilrettelegge for nybegynnerkurs for barn, ungdom og 
voksne. 

• Få en oversikt over kompetansen blant medlemmer og stimulere til 
videreutdanning for trenere, dommere og regatta-arrangører. 

 
Sportslig: 
Foreningen har i mange år hatt et høyt nivå blant våre seilere, som gjenspeiles i 
medaljeplasser i NM og internasjonale mesterskap i diverse klasser. 

• Styret legger til rette for treningssamlinger på klubb-, krets og klassenivå. 
• Stimulerer til breddeseiling gjennom tiltak, iverksatt av undergruppene. 
• Satse på fortsatt god deltakelse  i seilaser  i foreningen, på kretsplan, mellom 

kretsene på Sørlandet og på nasjonalt og internasjonalt nivå,ved  å avsette midler 
på budsjettet. 

• Stimulere til økt sportslig aktivitet om vinteren, for å gi seilere en følelse av 
tilhørighet til foreningen også gjennom denne årstiden. 

• Vurdere/ undersøke Arendal Videregående Skole’s tilbud om seiling som 
valgfag i de videregående skoler. 

 
Sosiale arrangementer: 

• Jobbe for mer kontakt og samkjøring mellom undergruppene, for eksempel ved å 
organisere en helg vår og høst med felles seiling på fjorden. 

• Samlet klubbmesterskap for alle klassene. 
• Arrangere sosialt samling på seilerhytta for alle seilklasser og ikke seilende 

medlemmer. Dette kan for eksempel legges til en helg der flere klasser har 
arrangement på hjemmebane. 

• Videreføre APL raceweek, hvor medlemmene jobber sammen på dugnad, på 
tvers av undergruppene. 

• Fortsatt feiring av Sankt Hansaften for foreningens medlemmer. 
• Arrangere Seilerball første weekend i november. 

 
 

ASF styret 2004 
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