
Arendals Seilforening - Aktivitetsplan 2006 
 
Aktivitetsplanen bygger på 5 års handlingsplan vedtatt av årsmøtet februar 2005. Den er 
ment å være en del av styrets mandat og styringsredskap for 2006.  
 
1. Klubbygging 
 

• Gjennom 2006 skal ASF arbeide aktivt for at nye medlemmer og potensielle 
medlemmer får et positivt inntrykk av aktiviteten i klubben. Målsettingen er at 
store og små som er innom klubbens aktiviteter og anlegg skal føle seg 
velkommen.  

• Høyt fokus på felles arrangementer for foreningens medlemmer og 
undergrupper. Dette gjelder både sosiale arrangementer, kurs, vintersamlinger, 
treninger og regattaer.  

• Gjennomføre minimum tre sosiale arrangementer i løpet av året – 
”Åpningsfest”, ”St.hans fest” og ”Seilerball”.  

• Arrangere felles klubbmesterskap for alle grupper på egnet tidspunkt til høsten. 
• Støtte undergruppene i deres aktiviteter, stimulere til videre vekst i 

undergruppene og sørge for at undergruppene støtter og trekker nytte av 
hverandre i ulike aktiviteter og arrangementer. 

 
2. Rekruttering 
 

• Holde nybegynnerkurs for ulike aldersklasser og med flere båttyper. Søke å gi 
kursdeltakerne et reelt tilbud i klubben i etterkant av kursene samt å følge dem 
opp gjennom første sesong. 

• Styrke tilgjengeligheten til ASF’s anlegg og utstyr slik at flere brukere kan ha 
glede av aktiviteten i foreningen. 

• Relevant nybegynnerutstyr som eies av klubben skal vedlikeholdes og 
eventuelt fornyes i henhold til behov og avsetninger i budsjett  

• Vurdere muligheter for satsing på to-manns jolle rettet mot barn og unge. 
• Igangsette arbeidet med å bygge eget fora for trenere, instruktører og andre 

ledere. 
 

3. Toppidrett 
 

• Klubben støtter unge seilere som har ambisjoner i norgescup, NM og 
internasjonale mesterskap gjennom økonomiske støtteordninger.  

• For disse seilerne ønsker klubben å stimulere undergruppene til å arrangere 
treningsleirer der andre eliteseilere på nasjonalt nivå også får delta. 

• Bidra til at dyktige trenere kan supplere våre egne trenere under samlinger i 
klubbens regi. 

• Være med på å tilrettelegge samarbeid mht trening mellom de lokale 
naboklubbene på Sørlandet. 

 
 
 
 

4. Mesterskapsarrangør 



 
• Foreningen skal i 2006 følge handlingsplanens formål om at dette året er et 

”mellom-år” mht regatta-arrangementer. Dett betyr at antallet arrangementer, 
omfanget av arrangementene og antall dugnadstimer knyttet til arrangementer i 
foreningens regi er lavere enn i 2005 og 2007. 

• ASF skal på tross av dette være en aktiv arrangør av lokale mesterskap som er 
knyttet opp mot krets og område. 

• Sørge for å være fremtidsrettet mht kommende års regattaarrangementer. Være 
oppsøkende i forhold til spennende samarbeidpartnere og prosjekter. 

• Strategikomiteen fortsetter sitt arbeide. 
• Klubben må ha egen materialforvalter som ivaretar og vedlikeholder det 

regattautstyret klubben besitter.  
 

5. Utdanning 

 
• I samarbeid med utdanningskontakt vurdere strategier for å knytte trener med 

høy kompetanse til klubben. 
• Stimulere foreldre og seilere til deltakelse i dommer, arrangør og trenerkurs. 
• Gi allerede utdannede/utøvende trenere videreutdannelse, veiledning og 

mulighet til å hospitere hos høyt kvalifiserte trenere. 
• Klubben bør i løpet av 2006 ha to medlemmer som er motiverte for å utdanne 

seg til forbundsdommer. 
 
  

6. Seilsportsanlegg. 
 

• Gruppen for ”Landbasert anlegg” fortsetter sitt arbeide i forhold til mandat. På 
tross av mange hindre videreføres handlingsplanens pkt som omhandler 
landbasert anlegg, men det åpnes for å vurdere andre alternativer en Hove, 
samt at gruppen utvides eller tilføres ytterligere medlemmer som har spesial 
kompetanse. 

• På Seilerhytta er det ikke planlagt større investeringer for 2006. Det er likevel 
avsatt betydelige midler til eventuell kommunal tilknytning av kloakk dette 
året. 

• Eksterne leieavtaler mht eksterne anlegg opprettholdes som foregående år. 
• Seilerhytta leies ut på for- og sensommer. Alle undergrupper har fått 

forespørsler fra hyttekomite om eventuelle interne arrangementer i 
utleieperioden. Medlemmene stimuleres til å benytte hytta gjennom sesongen.  

 
 

Andre punkter til aktivitetsplan 2006. 

 

• Følgebåter, seiljoller, seilbrett skal ivaretas og holdes vedlike. Styret fordeler 
ansvar utover det som naturlig tilfaller hver undergruppe. 

• Økonomi; ingen større eller kontroversielle disposisjoner er gjort for 2006. Det 
mest kostnadskrevende vil være en eventuell utbedring av kloakksystemet. 
Klubbens økonomi, inntekter og utgifter har vært stabile de senere årene. Faste 
avsetninger til anlegg gjøres årlig. Årsmøtet vil gi føringer for en evnt. 
utvidelse av brygger bak toalettbygg til joller og brett. 



• ASF sin web-side har utviklet seg positivt det siste året. Alle undergrupper bør 
bruke denne til informasjon og reportasjer. Det er nyttig å utvikle siden videre 
slik at dette er en naturlig plass å søke informasjon om klubbens aktiviteter. 
Styret vil legge til rette for at alle lederne av undergrupper får opplæring og 
tilgang til å legge informasjon på våre nettsider. 

• Styret ferdigstiller bildene av tidligere formenn som henger på seilerhytta. 
Kopi av bildene oversendes Aust-Agder arkivet. Arbeidet skal være ferdig 
innen åpningen av seilerhytta 2006 

 
 
ASF – styret 2005. 


