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Arendals Seilforening – Forslag til Aktivitetsplan 2010 
 

Aktivitetsplanen bygger på 5 års handlingsplan vedtatt av årsmøtet februar 2005 og 

revidert av årsmøtet, siste gang i februar 2009. Den er ment å være en del av styrets 

mandat og styringsredskap for 2010.  

 

1. Klubbygging 

 Gjennom 2010 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.  

Forslag til tiltak som vil forsøkes ila 2010 er blant annet: 

i. Felles samling, start på dagen for joller brett – ungdomsgruppa 

ii. Presentere seg for hverandre med jevne mellomrom 

iii. Velkomstinformasjon – folder, mail etc – bør utarbeides 

iv. En ansvarlig på land på hver trening/regatta i alle grupper 

v. Tur/hav, Onsdagsregattaene – tenner grillen hver gang.  

vi. Tur/hav vil arrangere felles weekend tur – med regatta som tilbringer. 

vii. BB11 - Arrangere på omgang – den som arrangerer får poengsum som 

gjennomsnitt. Bytter mannskap. 

 Fokus på felles arrangementer og fester for foreningens medlemmer og 

undergrupper. Dette gjelder både sosiale arrangementer, foredrag, kurs, 

vintersamlinger, treninger og regattaer.  

Følgende aktiviteter er planlagt for 2010: 

i. St.Hans på Seilerhytta 

ii. Tur og Hav legger siste onsdagsseilas på St.Hans-aften 

iii. Vinterfest med foredrag 

iv. Foredrag med Petter Mørland Pedersen 

 

2. Rekruttering  

 Joller og brett vil fokusere på tiltak som gjør at vi beholder våre nybegynnere 

også i sesong 2 og 3. Disse 2 undergruppene vil jobbe aktivt, før sesongen 

starter, med alternative tiltak som skal sikre at vi beholder flere av våre 

nybegynnere i flere sesonger enn i dag. Dette tror vi blant annet skal skje 

gjennom større fokus på trenere og oppfølging. 

i. Utfordringer i sesong 2 og 3 gjør at vi må jobbe aktivt med oppfølging 

av rekruttene. Økonomi kan være en utfordring. Tilby 

finansieringer/leasing av båt/brett istedefor kjøp. 

 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. 

i. Joller (Optimist) og brett. Forsøke å arrangere flere nybegynnerkurs.  

ii. Bredere markedsføring av kursene på skoler. Informasjonshefte/-folder 

om ASF? 

iii. Arrangere nybegynnerkurs for voksne.  

 Arbeide med forbedring av medlemsregisteret i forening inkludert oppfølging 

av innmeldt/ubetalte medlemskap 

i. Oppdatere Mamut med nødvendig tilleggsinformasjon. Foreta 

opprydding i eksisterende registre. 
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ii. Et oppdatert medlemsregister er viktig, inkl oppdatert til bruk i SMS-

varsling/mail og som grunnlag for økonomisk støtte fra det offentlige 

knyttet til antall medlemmer i ulike aldersgrupper. 

iii. Bruke medlemsregisteret til varsling av medlemmer om nyheter på 

weben. 

 

3. Toppidrett 

 Klubben ønsker å stimulere unge seilere til å delta på nasjonale og 

internasjonale arrangementer gjennom økonomiske støtteordninger.  

 Være med på å tilrettelegge samarbeid mht trening mellom de lokale 

naboklubbene på Sørlandet, samt bidra til å formalisere samarbeidet i SeilSør. 

 

4. Mesterskapsarrangør. 

 ASF skal være en aktiv arrangør av lokale, nasjonale og internasjonale 

mesterskap som først og fremst er knyttet opp mot klasser der seilere fra ASF 

er aktive. 

Vår ambisjon er: 

i. Stort nasjonalt/internasjonalt jolle-/brett-arrangement hvert 2.år 

ii. Fortsette APL Race Week Arendal i samarbeid med vår sponsor 

iii. Arrangere Kretsmesterskap i lokale klasser 

iv. Bidra til arrangementet ”Watski” 

v. Bidra til arrangementet ”Doyle two-star” 

vi. Arrangere Tromøya Rundt 

vii. Arrangere Sommerregatta 

 Sørge for å være fremtidsrettet mht kommende års regattaarrangementer. Være 

oppsøkende i forhold til spennende samarbeidpartnere og prosjekter. Spesielt 

må det gjøres avtaler som sikrer at ”APL Race Week Arendal” for fremtiden 

blir et attraktivt arrangement, og det skal arbeides mer kontinuerlig for å gjøre 

LYS klassen mer attraktiv. For 2010 er det VM i X41 som blir det store 

internasjonale arrangementet i tillegg til de faste klassene: BB11, Soling og 

LYS.  

 

5. Utdanning 

 Det er behov for styrking av trener-ressursene i klubben også i 2010. Jolle- og 

brettgruppen vil jobbe aktivt for dette og vurderer etablering av en 

trenerkoordinator for hele junior-miljøet i klubben.  

 Stimulere foreldre og seilere til deltakelse i dommer, arrangør, trener og 

klassemåler utdannelse. Det vil bli arbeidet for at det blir arrangert Dommer 

I/Arrangør kurs og Klassemålerkurs i Arendal i 2010. 

 Klubben må fortsette å motivere medlemmer til å utdanne seg til 

forbundsdommer, nasjonal og internasjonale arrangør og regattasjefer. 

 Gi allerede utdannede/utøvende trenere videreutdannelse, veiledning og 

mulighet til å hospitere hos høyt kvalifiserte trenere. Sikre at de får praksis slik 

at trenerutdannelsen vedlikeholdes. Arbeide for at det etableres et eget fora 

som sikrer god kontinuitet - trenerkoordinator. 

 

6. Seilsportsanlegg 

 Gruppen for ”Landbasert anlegg” fortsetter sitt arbeid i forhold til mandat. I 

samarbeid med Kommunen og andre interessenter, utarbeide reguleringsplan 
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for Slaabervig, planlegge og byggesøke seilsenter, skaffe finansiering og søke 

om tippemidler for 2010. 

 Etablere en vedlikeholdsplan med budsjett for hele anlegget på Brattholmen 

i. Foreta en vesentlig oppgradering av hele anlegget 

1. Jollebua 

2. Brygger 

3. Hytta 

 Vurdere utbedring av ”startbua” 

i. Start for tur/hav 

ii. Rom for ungdom 

iii. Plass for utstyr 

 Seilerhytta leies ut på for- og sensommer. Alle undergrupper skal få 

forespørsler fra hyttekomite om eventuelle interne arrangementer i 

utleieperioden. Frist for innmelding av behov er 1. mars, og det skal ikke bli 

inngått avtale om utleie i kommende sesong før denne fristen. Medlemmene 

stimuleres til å benytte hytta gjennom sesongen.  

i. Det er behov for å se på om medlemmers bruk kan samordnes enda 

bedre med ønske om utleie slik at foreningen kan få til begge deler. 

ii. Behov for vurdering av sikring av Brattholmen. 

 

7. Økonomi 

 Aktivt søke alle fond og tilskuddsmidler  

 Gjennomføre minst 1 økonomiprosjekt i tillegg til APL Race Week hvert år 

 Etablere et samlet driftsbudsjett for Brattholmen, som inkluderer seilerhytta og 

bryggeanlegget 

 

Andre punkter til aktivitetsplan. 

 ASF bør bli enda flinkere på kommunikasjon. Dette gjelder såvel mellom 

Styret og undergruppene som generelt mot medlemmer i klubben. 

 Det er et mål for klubben å skape mer aktivitet på hjemmesidene.  

i. Mer synliggjøring av aktivitet.  

ii. Alle undergruppene minst en artikkel pr uke. 

 Den 5 årlige handlingsplanen (langtidsplanen) skal revideres ila 2010. 

 

 

ASF – styret 2010 

 


