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Handlingsplanen er ment å være en langsiktig visjon og prioritering for utviklingen av ASF i 
neste 5 års periode, mot 2010. Handlingsplanen skal fremlegges på årsmøtet, og skal 
godkjennes. Handlingsplanen skal være årsmøtets retningslinjer til sittende styre i ASF, som 
en hjelp og støtte til de avgjørelser som må taes for utviklingen av klubben på lang sikt. 
Handlingsplanen skal likevel være et levende dokument. Styret vil være ansvarlig for å 
vedlikeholde handlingsplanen, og foreslå eventuelle endringer for årsmøtet, når og hvis det er 
behov for det.  
Hvert år skal påtroppende styre, i samarbeid med undergruppene, utarbeide aktivitetsplan som 
tar utgangspunkt i handlingsplanen.  
 
ASF har mange muligheter for sin utvikling.  
Basert på hva vi ønsker å være, hvilken aktiviteter vi kan klare menneskelig, økonomisk og 
materielt vil det være nødvendig med prioriteringer. 
 
ASF må prioritere blant følgende alternativer: 
 
• Sterk lokal tilknytning, stor lokal aktivitet, mange lokale båter.  
• Sterke nasjonale og internasjonale deltagere og plasseringer. 
• Stor, anerkjent, årlig mesterskapsarrangør. 
• Bruke ressurser til utdannelse/kompetanseutvikling innen seiling 
• Nye fasiliteter på land og sjø. (Nytt landbasert anlegg) 
• Mye, godt og vedlikeholdt utstyr og båter 
 
“ Det du gjør, gjør helt. Ikke stykkevis og delt” (Henrik Ibsen: Brand) 
 
• Sterk lokal tilknytning, stor lokal aktivitet, mange lokale båter.  
 
ASF skal ha en sterk lokal forankring. Mange lokale båter, et godt sosial miljø og stor lokal 
aktivitet på sjøen tilknyttet ASF, skal være Foreningens hovedformål.  
Klubbygging, rekruttering og aktiviteter som støtter opp under den lokale sportslige og sosiale 
rammen, med det formål å få flere båter på sjøen lokalt, skal være den overordnede 
aktiviteteten for ASF. 
Hovedmålet forutsetter stor aktivitet innen lokal rekruttering, informasjonsflyt, prioritering av 
lokale seilaser, klasser med stor lokal deltagelse og sosiale arrangementer på bekostning av 
andre aktiviteter. 
 
• Sterke nasjonale og internasjonale deltagere og plasseringer. 
 
Gode resultater fra mange lokale seilere, spesiellt unge er den beste måten å fremme sporten, 
sikre rekruteringen og promotere foreningen gjennom media og presse.  
Resultater og deltagelse på høyt nivå er derfor både et middel, men også et delmål.  
ASF erkjenner at seilere på høyt nivå, allikevel må finne midler til å nå langt fra andre primær 
kilder. (Foreldre, foresatte, individuelle sponsorer) 



ASF vil allikevel bidra til at unge lovende seilere, får støtte til å drive sin sport, gjennom 
utvalgte kriterier for økonomisk støtte, som vil være basert på gitte kriterier vektet etter 
resultater og potensiale. 
 
• Stor, anerkjent, årlig mesterskapsarrangør. 
 
ASF er inne i en eksklusiv periode, hvor vi har en hovedsponsor (APL), som i stor grad sikrer 
klubbens økonomi basert på en intens årlig drøy uke med høy aktivitet og stor deltagelse fra 
ikke lokale seilere og båter. ASF hadde ikke vært der vi er idag, uten denne fantastiske støtten 
fra APL. ASF har arrangert store mesterskap i regi av APL race week (ARW). ASF er 
anerkjent som en dyktig mesterskapsarrangør under merkenavnet ARW. Dette er noe vi må 
forvalte itråd med og i samarbeid med vår hovesponsor APL.  
Det må allikevel bemerkes at arrangementet trekker mye på begrensede menneskelige 
ressurser i foreningen. Flere av våre medlemmer setter årlig av deler av sin ferie for å 
arrangere ARW, og vi må forsikre oss om at vi har ressursene og leverer produktet når vi påtar 
oss arrangementet.  ASF erkjenner at ARW er viktig for klubbens økonomi, men med mindre 
det er mulig å skaffe tilveie flere av ASF`s medlemmer til å påta seg oppgaver ifm 
arrangementet, vil denne årlige aktiviteten kunne ha den uheldige effekt at klubbens økonomi 
er god, men de menneskelige ressurser er utslitt, lei og borte.  
 
ASF bør derfor arbeide etter noen hovedretningslinjer: 
1. Skaffe flere frivillige til å påta seg ansvar for å gjennomføre årlig stort ARW, med 

tilhørende mesterskap. 
2. Redusere arbeidsomfanget til annet hvert år, og prioritere lokale klasser (tradisjonelle 

ARW klasser) i mellomåret. 
 
 Enhver endring må og skal diskuteres med APL og ikke minst samordnes med hovedsponsor 
sine aktiviteter og ønsker. Det påhviler styret å avklare dette med APL. 
 
ASF må erkjenne at mulighetene for å få tak i et stort antall “nye” frivillige kan bli en 
utfordring. ASF vil derfor i første omgang, i samarbeid med hovedsponsor, søke å gjøre annet 
hvert år til en stor seilerbegivenhet innholdende nasjonalt eller internasjonalt mesterskap, med 
stor deltagelse fra mange tilreisende båter og mannskap.  
I mellomåret skal klubben søke å arrangere tradisjonelle seilaser med stort lokalt tilsnitt,  
prioritere seilaser og rekrutering lokalt på bekostning av store mesterskaps arrangementer og 
mye landbasert aktivitet. Målet er å bruke våre medlemmer og frivillige, ikke forbruke. 
Samtidig som vi allikevel profilerer byen, vår hovedsponsor og seilingen som en positiv og 
attraktiv aktivitet hvert eneste år. 
Parallellt vil det påhvile ASF styre å fortsette jobben med å øke antallet som er villige til å 
påta seg oppgaver ifm arrangementer, og arbeide for at andre aktører (som er akseptable for 
eksisterende hovedsponsor),  kommer inn på samarbeidssiden. 
  
Strategigruppe: 
ARW er for ASF et middel for økonomisk trygghet, som gir mulighet for prioritering av andre 
oppgaver. Det er ønskelig for klubben å være arrangør av mesterskap, men ikke nødvendigvis 
årlig. En følge av denne prioriteringen er diskontinutet. Effektene søkes minimalisert ved å 
opprette en egen utvalgt gruppe som skal holde kontakt med klasseklubber, seilermiljø etc, og 
operere som nettverksbygger og kontaktflate på vegne av ASF. Denne gruppen benevnes ASF 
strategigruppe, og blir utnevnt av, gies fullmakter og rapporterer til ASF styre. Etter ARW 
2005, som blir et stort arrangement, skal aktiviteten i 2006 reduseres og rettes mot lokale 
seilerinteresser, før vi igjen søker større utfordringer i 2007, osv. 



ASF strategigruppe har et eget mandat fra ASF styre.  
 
 
 
Utdanning: 
ASF er avhengige av å kunne stille nok godkjente dommere, og erfarne arrangører for å kunne 
være en attraktiv arrangør. Utdanning vil derfor bli behandlet som et eget punkt i 
handlingsplanen, men under overskriften av å være en stor anerkjent mesterskapsarrangør. 
 
• Gode faciliteter på land og til sjø. (inkl. nytt landbasert anlegg) 
 
Klubbens anlegg består idag av Seilerhytta på Brattholmen. Foreningen leier lokaler i 
gjestehavna på Tyholmen, og disponerer hytte på Hove. Seilerhytta er klubbens viktigste 
anlegg, med tildels høy aktivitet og derav stor slitasje. Som sosialt samlingssted og økonomisk 
er seilerhytta i en særklasse når det gjelder å legge forholdene til rette for etablerte medlemmer 
av ASF. Seilerhytta er dessverre mindre egnet for å trekke nye medlemmer i de yngre 
årsklasser, eller for potensielle medlemmer som ikke disponerer egen båt. Klubbens aktiviteter 
vil I de kommende årene, være fokusert rundt seilerhytta på Brattholmen, som skal prioriteres 
i forhold til vedlikehold og brukervennlighet for båter og sosiale sammenkomster. 
Leieforholdene på Tyholmen videreføres. De grupper som skal ha muligheter for å benytte 
lokalet er MidiB for oppbevaring og reprasjoner. BB11 til materiell. ASF styre vil benytte 
lokalitetene til oppbevaring av styredokumenter, og avholde styremøter.  
Hytta på Hove videreføres i regi av Jollegruppa, inntil en realisering av annet fast landbasert 
anlegg. 
 
Nytt landbasert seilingsanlegg.  
Et fast landbasert seilingsanlegg vil fremme rekruttering gjennom tilgjenglighet med bil. ASF 
må jobe for å få etablert dette.  Politisk ledelse i kommunen har henvendt seg til ASF for å 
finne en egnet lokalisering. ASF må jobbe på lag med Politikerne og andre intresenter får å 
finne et egnet sted. 
 
Investeringene i tomt og bygninger er usikre, men antaes å være betydelige spesiellt for 
bygninger. Tomt bør kunne forventes disponert gjennom gunstig leieavtale, forutsatt godkjent 
regulering for formålet. ( innsigelser er innkommet fra fiskerinæringen). Finansiering vil være 
et hovedanliggende.  
 
Gjennom en egen gruppe skal vi søke å påvirke og informere beslutningstakere, siden den 
vesentligste delen av finansieringen må komme fra offentlige midler. ASF vil allikevel 
forskuttere et landbasert anlegg, gjennom å drive aktiv avsetning av midler til formålet. Under 
forutsetning av godkjent regulering, vil Foreningen dermed kunne bidra, om en beskjedent for 
å realisere anlegget økonomisk. ASF har intet behov for å vurdere større grad av 
selvfinansiering intil en godkjennelse for bruk av området foreligger. 
 
• Mye, godt og vedlikeholdt utstyr og båter 
 
ASF erkjenner at sporten og aktiviteten vi driver er kapital intensiv. Det er til hinder for ny 
rekrutering at båt og utstyr koster mye penger. ASF vil derfor bestrebe seg på å ha tilgjenglig 
materiell, og utstyr som muliggjør drømmen om å kunne seile, uten å måtte begynne med å 
kjøpe. Det vil i første rekke være utstyr og båter for barn og unge som skal prioriteres.  
ASF bør ha: 
• 5 fullverdige optimister 



• 2 fullverdige Europajoller  
• Brettseilingsutstyr.  
• Minimum 1 båt tilpasset 2 eller flere seilere på barne/ungdomsnivå 

(Barn/ungdom ønsker å gjøre noe sammen med andre. Opplevelsene i 
enkeltmannsfarkoster er muligens ikke nok attraktivt.  

•  Spektakulære båter f.eks Hobie Cats eller lignende båter ment for ungdom / voksne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ØKONOMI 
Den ovenforstående prioritering vil gjenspeile klubbens økonomiske utvikling. Forventet 
reduksjon i inntekten fra APL Race Week, vil ikke kunne kompenseres med forventet øket 
medlemsmasse. Andre aktiviter / økonomiprosjekter vil måtte vurderes for å opprettholde eller 
styrke foreningens økonomi som i dag vurderes å være god. På mellomlang sikt fom 2006, kan 
det bli vanskelig å foreta avsetninger til nytt landbasert anlegg, og støtten til aktive seilere vil 
kunne bli endret / redusert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASF har følgende prioriteringer for perioden 2005 – 2010. 
 
• Fokus på lokal aktivitet, lokale seilaser, klubbygning 
• Tilgjenglighet på materiell for å sikre rekruttering blandt yngre. 
• Toppidrett 
• Mesterskapsarrangør (APL Race Week hvert annet år). Inkl utdanning 
• Nytt landbasert anlegg 
 



 
 

 
 
 
 
Arendals Seilforenings styre har utarbeidet handlingsplan for perioden 2005 – 2010. 
 
Foreningen har gjennom de siste 10 årene hatt en sunn og spennende utvikling hva 
gjelder økonomi, toppidrett, høy profil på store arrangementer oa. Arendals Seilforening 
har markert seg innenfor norsk seilsport. Dette takket være formidabel innsats fra 
foreningens seilere, foreldre, alle medlemmer, komiteer og de til enhver tid sittende 
styrer. 

 
Med handlingsplanen for perioden 2005 – 2010 ønsker det nåværende styret å signalisere 
en endring mht innsatsområder, ressursbruk og fokus. 
 
I planen er det lagt føringer for å styrke aktiviteten innad i klubben.  
Klubbygging, rekruttering og utdanning er saker Arendals Seilforening bør sette 
hovedfokus på for kommende periode.  
Samtidig skal toppidrettsutøverne få muligheter og støtte, klubben skal fortsette å 
gjennomføre store og spennende seilarrangementer og fremdriften av landbasert anlegg 
skal fortsette. 

 
                              _________________________________ 
 
 
1. HANDLINGSPLAN - KLUBBYGGING 
 
Klubbygging er foreningens viktigste arbeid og en kontinuerlig prosess i foreningsutviklingen.  
 
Mål: 
Å gjøre medlemskap i vår forening til en god investering i livskvalitet for alle medlemmer 
uavhengig av alder, sosial bakgrunn, inntekt og livssituasjon. 
Vi skal være den hyggeligste foreningen å være i  i vårt distrikt. 

 
Status 2004: 
ASF har ca 240 medlemmer.  
132 familie medlemskap utgjør 437 medlemmer 
91 individuelle Senior medlemmer 
8 individuelle  Junior medlemmer 
8 individuelle  Pensjon medlemmer 
Antall barn fra 0-19 år er 169 
 
Aktivitetsnivået er høyt, med en kjerne av svært aktive familier. Deltagelsen i uformelle 
klubbregattaer består av en relativt fast, men dessverre svakt avtagende kjerne av båter og 
mannskap. Uformelle besøk på seilerhytta utgjør hovedaktiviteten for størsteparten av 
medlemsmassen. Det å styrke opplevelsen av at Seilerhytta er tilgjenglig og et hyggelig sted å 
være må ytterligere forsterkes. 

    
    Handlingsplan for Arendals Seilforening 2005 – 2010. 
 



Det er liten kontakt mellom gruppene. Det er lav aktivitet for foreningen i vinterhalvåret, noe 
som kan vanskeliggjøre opplevelsen av å tilhøre et miljø for yngre medlemmer. 
 
 
 
Ønsket status 2010 inkl. Eventuelle delmål. 

• En årlig vekst i medlemsmassen på ca 2% hvert år vil medføre at ASF bedrer sin økonomi. 
(Utgjør ca 5 nye medlemmer hvert år).  

• Flere av foreningens medlemmer besøker seilerhytta.  
• Invitasjoner, og informasjon fra ASF sendes elektronisk til alle medlemmer.  
• Egne arrangementer for å trekke “passive” medlemmer til større aktivitet og mer besøk blir 

gjennomført, minimum årlig. 
• Årlig goodwill arrangement gjennomføres.  
• Vinteraktivitet i regi av ASF for barn/ungdom.  
• Kontakt, kommunikasjon og forståelse mellom gruppene er bedret ved at uke seilaser 

legges til samme ukedag, med påfølgende felles uformell sosial tilstelning. 
 
Delmål: 
Ila 2005, bør ASF kunne kommunisere direkte med alle medlemmene via e-post. 
 
Konkrete forslag til hva som kan gjøres i perioden 2005-2010 
Informasjon sendes elektronisk eller gjøres tilgjenglig på internett. 
Egne årlige arrangementer for å trekke mer aktivitet til Seilerhytta fra “passive” medlemmer. 
Rekruttering direkte mot eiere av seilbåter i distriktet som ennå ikke er medlemmer. 
Egne goodwill arrangementer for å gi økt pressedekning ol. 
Passende vinteraktiviteter for barn og voksne vurderes / gjennomføres. 
Promotere Seilerhytta, aktiviteter og tilbud om lån av utstyr gjennom lokalpresse, og ved egne 
oppslag på stedet. 
 
 
Konkretisering av mål 
I 2010 bør ASF ha ca. 265 medlemmer. 
Årlig fast arrangement direkte rettet mot den mindre aktive delen av medlemmene. 
Årlig fast “goodwill” arrangement. Eks. Regatta for handicapede, asylsøkere, eldre, 
vanskeligstillte. 
 
 
 

2. HANDLINGSPLAN - REKRUTTERING 
 
Status i dag: 

• Gjennom de siste 5 årene har det vært avholdt kurs innen ”voksenseiling”, 
kjølbåtseiling, jolleseiling og brettseiling. Aktiviteten har sunket noe de siste årene. 
Jollegruppen har det beste systemet for rekruttering pr i dag. 

• De siste 3 årene har rekrutteringen til klubben vært liten. Jollegruppen får 2 – 5 
seilere med fra nybegynnerkurs og 2-3 år fremover. Kun et fåtall jolleseilere 
fortsetter til NC-nivå i optimist og videre til Europajolle.  

• I Handlingsplanen for inneværende periode (2000-2005)er eneste punkt som følger: 
”Foreningen arbeider aktivt for videre rekruttering av nye medlemmer” 



• Under utdannelse (ref: Handlingsplan 2004) ligger et punkt som går på arrangering 
av nybegynnerkurs for barn, ungdom og voksne. Bør flyttes til rekruttering. 

 
Ønsket status 2010: 

• ASF og seilsporten skal være et attraktivt og tilgjengelig alternativ innen 
sommeridretten. Foreningen har utstyr som lånes/leies ut til et stort antall 
besøkende lokalt, som har blitt gjort oppmerksom på mulighetene som finnes. Flere 
tar seg ut til Seilerhytta med den faste rutebåten som legger turen innom Seilerhytta 
ved behov på tur til og fra Merdø. 

• Det er fast bemannet sikringsbåt på dager med utlånsaktivitet. 
• Det arrangeres nybegynner kurs for barn, ungdom og voksne. Både Foreningens 

joller og brett, to ny-innkjøpte flermanns båter, samt Tur & Hav private eide båter 
brukes aktivt. 

• Klubben har differensierte tilbud til nye og gamle seilere. Det skal være givende å 
være med i klubben uavhengig av satsingsnivå, båttype osv. 

 
  
 
Forslag for perioden 2005-2010 

• Klubben satser på å bygge opp et eget fora for trenere, instruktører og andre ledere. 
Sørge for å stimulere medlemmer med trener/lederkompetanse til å fortsette i disse 
posisjoner.  

• Sørge for et initiativ i klubben som motiverer medlemmer til å stille med egen båt, 
skipper og kunnskap i kurs og opplærings sammenhenger - både for unge og 
voksne.  

• Egne dame og herre kurs i praktisk seiling av havseiler gjennomføres til kostpris 
for deltagere. 

• Joller og materiell er vedlikeholdt og i god stand. 
• To stk kjølbåter kjøpes inn av foreningen, og finansiell støtte til privat anskaffelse 

av aktuelle båter er realisert. 
• Vurdere innkjøp av båttyper/båtklasser (eks Hobie Cat lignende) særlig rettet mot 

ungdom. 
 
Mål  

• Ha et bredt, folkelig og tilgjengelig tilbud for Arendals befolkning. Tilrettelegge 
for økt aktivitet i foreningen. 

 
 
3. HANDLINGSPLAN – TOPPIDRETT 2005-2010 
 
Toppidrettsutøver innen seiling; trener mimum 3 dager pr uke gjennom hele året. De deltar i 
Norges Cup el. og ligger blant de 20 beste i landet. 
 
Status 2004. 
Arendals Seilforening har ved utgangen av 2004 har 3-5 aktive ”toppidrettsutøvere”.  
Andre seilere fra ASF klarer, på tross av noe mindre treningsmengde, å hevde seg bra i 
nasjonale og internasjonale mesterskap. 
Unge jolleseilere har vist stor fremgang i 2004 og nye generasjoner overtar. 
De tradisjonelle jollene har de senere år vært Optimist og Europa. Dette kan endres gjennom 
perioden. 



 
 
 
 
Ønsket status 2010: 
Joller: Innen jolleseiling/ungdomsseiling vil ASF ha 2 seilere blant de 15 beste i landet – i 

minimum to klasser/båttyper. De aktuelle båttypene kan være Optimist/Zoom 8 for 
unge opp til 15 år, og Laser/Europa for de over 15 år. 
I tillegg skal foreningen ha 5 deltakere i Norges Cup innefor hver av disse klassene. 

 
Seilbrett: Innen seilbrett er målsettingen at ASF har 2 aktive utøvere som seiler NC og NM.  
 
Andre prestisjefylte klasser: Det er ønskelig at klubbens tidligere ”elite/ungdomsseilere” skal 

fortsette med seiling på høyt nivå. Derfor er det en målsetting at medlemmer fra ASF 
skal delta på NM i 2 større klasser gjennom sesongen. 

 
Andre klasser: Det er også en målsetting at klubbens medlemmer deltar i 2 mindre 

prestisjefylte NM/klassemesterskap gjennom sesongen. Dette kan eksempelvis være  
BB11, Soling og lignende.   

 
Konkrete tiltak for perioden 2005 – 2010: 
Iverksette nødvendige økonomiske tiltak etter budsjett for den enkelte utøver som driver eller 
har ambisjoner om å utøve toppidrett. Tiltaket gjelder utøvere uten arbeid begrenset oppad til 
25 år. 
 
Videreføre og videreutvikle regattaarrangementer som gir våre seilere lokal konkurranse på 
høyt nivå. 
 
Sørge for økt rekruttering til alle grupper i foreningen, noe som igjen kan føre til flere 
eliteseilere. Dette må følges opp ved at foreningen satser på utdanning av trenere og ledere 
som kan bidra til høynet idrettslig nivå og generelt høyere aktivitet i foreningen.  
Foreningen må legge strategier for markedsføring av idretten. 
 
Stimulere aktivt til jente-/dameseiling. 
 
Styret nedsetter et utvalg til å følge opp satsningen vedrørende seilsport som utvidet valgfag 
Arendal. Utvalget starter sitt arbeid omgående. 
 
Målsettinger for perioden: 
Gjennom rekruttering, flinke trenere og et aktivt klubbmiljø sørge for at antallet eliteseilere i 
ASF holder seg stabilt på mellom 5 og 10 utøvere. 
Legge forholdene til rette for tidligere ”eliteseilere” slik at de fortsatt kan seile og konkurrere 
på et høyt nivå. 
Stimulere andre seilere i foreningen til å satse på større regattaer utenfor egen krets. 
Sørge for at ASF har en økonomi som trygger den ønskede satsingen.  
 
 
 
 
 
 
 



4. HANDLINGSPLAN - MESTERSKAPSARRANGØR 
 
STATUS I 2004: 
 
Arendals Seilforening har gjennom de siste 5 årene utviklet et godt konsept for 
regattaarrangementer.  
På landsbasis er ASF anerkjent som arrangør også for større mesterskap. Dette gjelder 
nasjonale mesterskap så vel som internasjonale. 
 
Innen jolleseiling har ASF arrangert NM eller Norges-Cup minimum hvert 3. år Dette er 
regattaer der klubbens egne seilere har deltatt og hevdet seg godt.  
Under arrangementet APL Race Week (ARW) har foreningen gjennom en årrekke arrangert 
flere klassemesterskap, NM og EM. For 2005 er det planlagt VM i 11MoD. 
 
ASF har satset bevisst på større arrangementer. Satsingen har ført til: 

• ASF har, på tross av ”småklubb-status”,  markert seg innen de fleste seilmiljøer i 
Norge  

• ASF er blitt en anerkjent regattaarrangør, blant de beste i Norge. 
• Lokale seilere har fått markere seg i større arrangementer på ”hjemmebane”. 
• ASF har fått en sunn økonomi gjennom i dugnadsarbeid basert på det vi er gode til 

- seiling. 
• ASF har fått god medieomtale i tilknytning til mesterskapene 
• Osv 

 
Foreningens medlemmer, komiteer, grupper og styrer har gjennom en årrekke gjort en 
formidabel innsats mht å arrangere store og vellykkede mesterskap. 
 
 
Ønsket status 2010. 
 
På tross av de mange positive virkningene ved å være en stor regattaarrangør må klubben 
vurdere videre satsning innen dette feltet. Størrelsen av arrangementene og nødvendig 
ressursbruk (menneskelig) knyttet opp mot disse kan over tid fjerne fokus og ressurser fra 
rekrutterings- og klubb-byggings arbeid. Som igjen kan føre til stagnasjon i klubbens 
utvikling. 
  
Det er for de neste 5 årene ønskelig å kanalisere mer av ressursene mot klubbens interne 
utvikling og rekruttering. Det er ønskelig at medlemmenes dugnadsinnsats skal rettes mer mot 
kurs, opplæring, rekruttering, felles arrangementer for hele klubben og andre miljørettede 
tiltak.  
Klubben skal fortsette å arrangere store mesterskap av høy kvalitet. Endringen ligger i at det 
skal gå to år mellom hver gang en arrangerer prestisjefylte mesterskap i ASF’s regi. 
 
Konkrete forslag for perioden 2005 – 2010: 

• Opprettet strategigruppe søker sammen med ASF’s styre å finne en størrelse på 
ARW som gjør arrangementet gjennomførbart i årene fremover, med en to-årig 
endring i størrelsen av arrangementet. 

• Hvert annet år er det ønskelig med et større arrangement i ARW regi. 
• ”Mellom-året” arrangeres regattaer som i større grad inkluderer lokale seilere og 

båter. 
• Målsettingen er at 2006 blir første ”mellom-år” 



• Langtidsplanlegging sørger for at spennende regattakonsepter tilfaller ASF innen 
mange klasser. 

 
 
Konkretisering av mål for 2010. 
I 2010 er ASF fortsatt en anerkjent arrangør av store mesterskap.  
Omfanget av ARW er redusert til hvert annet år, hva gjelder mesterskap. 
Større mesterskap/regattaer arrangeres maksimum hvert andre år. 
Nytt fokus på arrangementer/regattaer med flere lokale deltakere. 
 
Delmål for perioden 2005 – 2010. 
Opprettholde ARW/andre arrangementer som en hovedinntektskilde for klubben. 
 
 
 
 
5. HANDLINGSPLAN - UTDANNING 
 
STATUS PR 2004: 
 
Klubben har fram mot 2004 klart å utdanne nok dommere og regattasjefer. 
Det er få/ingen målere som fortsatt har autorisasjon. 
Det er kun to medlemmer som har formell trenerkompetanse. Disse bor ikke lenger i Arendal. 
 
Dommere:  Forbundsdommere:  3 

Kretsdommere: 8 
Regattasjefer: Nasjonalt nivå: 5 
Trenere:  Trener 1.  2 (som er bosatt annet sted)  
Målere:  Seil    1 (mulig autorisasjon er gått ut) 
 
En del av de overnevnte medlemmene har ikke Arendal som bosted pt. 
Klubben trekker likevel noe nytte av dem gjennom seilsesongen. De kan ikke regnes som 
100% aktive for klubben. 
 
 
ØNSKET STATUS 2010: 

• Utdanningskontakten i ASF er godt etablert etter flere års solid innsats. 
• Ha 8 aktive dommere, minst tre forbundsdommere . 
• Ha 6 aktive regattasjefer, minst tre på nasjonalt nivå. 
• Ha knyttet en trener med høy kompetanse til klubben. Ha 2 aktive trenere med 

minimum trener 1 status, samt 3 trenere med aktivitetslederkurs eller liknende.                 
ASF sitt trenerteam bør bestå av aktive unge samt noen voksne trenere.  

• Ha en måler som er aktivt med i miljøet (ev en med hver aktuelle status) 
 
 

FORSLAG FOR PERIODEN 2005-2010 

• Styret må sørge for at utdanningskontakten er en aktiv pådriver for å få foreningens 
medlemmer til å ta utdannelse. Støtte utdanningskontakten i sitt arbeide og tilse at 
kontakten mellom utdanningskontakt og undergruppene er tilstrekkelig, slik at 
behov kan drøftes. 



• Utdanningskontakten har oversikt over den ”aktive” kompetansen klubben har og 
kartlegger behov frem i tid.  

• Arendals Seilforening bør ha et utvidet fokus på utdanning av trenere, instruktører 
og aktivitetsledere gjennom perioden. For å stimulere til trenerutdanning bør 
foreningen sørge for at forskjellige trenerkurs blir avholt i Arendal i løpet av 
perioden. 

• ASF bør også tilby seg å være vertskap for kurs for dommere, målere og 
regattasjefer.  

• Foreningen bør arbeide for et aktivt og spennende trenermiljø som hele tiden er 
under utvikling. 

• Ekstra stimuli for de som tar utdanning? 
 
 
MÅL  

• Foreningen bør ha aktive medlemmer med kompetanse innen alle overnevnte felter. 
Målsettingen må være at en til enhver tid har 5 aktive dommere, 5 aktive 
regattasjefer og 5 aktive trenere/instruktører/aktivitetsledere, samt 1-2 målere.  

• Målsetting om en rekrutteringsplan slik at antallet og statusen på de overnevnte er 
tilstrekkelig. 

• Nye aktive ”ASF-ere” må få tilbud om kurs så tidlig som mulig. Målet er å trekke 
flere med i klubbens aktiviteter samt avlaste de som allerede har utdanning. 

• Foreningen bør sette av tilstrekkelige midler for støtte til utdanning.  
 
 
AVKLARINGER/AVGJØRELSER 

• Klubben v/styret eller årsmøtet må vise villighet til å bruke ressurser på utdannelse. 
 
 
 

6. HANDLINGSPLAN - SEILSPORTSANLEGG 
 
Status i dag 

• Seilerhytta på Brattholmen, ASF’s eiendom. 
• Lokalene i Gjestehavn i Arendal, som ASF leier på årsbasis. 
• Strandstua på Hove, som leies av ASF ved anledning. 

 
Ønsket status i 2010 

• Seilerhytta er fortsatt et samlingssted for ASF’s medlemmer, på tvers av 
undergruppene. 
Øya er en base for trening og regattaer. 
Brattholmen er en innbydende gjestehavn om sommeren. 
Hytta er et attraktivt utleielokale, som gir gode inntekter for foreningen 
Brattholmen er tilknyttet offentlig avløpsnett. 
 

• Lokalene i gjestehavna er tilgjengelige for de undergruppene som ønsker å 
bruke de som base for sine aktiviteter. 

• Hoveområde kan brukes av foreningen ved større treningssamlinger og 
regattaer for joller og brett. 

• Et landbasert seilsportsanlegg med brygger, hvor også kjølbåter og havseilere 
kan legge til. 



Med opplagplass for foreningens båter og utstyr og utsettingsramper for joller 
og brett, samt et møtelokale med nødvendige garderober og parkeringsplass i 
nær tilknytning. 

 
Konkrete forslag til hva som kan gjøres i perioden 2005 til 2010 

• Vedlikehold av eksisterende bygg og brygger og utsettingsramper for joller og 
brett på Brattholmen. 

• Det skal i 2005 etableres et samarbeid med Mærdø Avløp for å se på 
mulighetene for å tilknytte Brattholmen til offentlig avløpssystem 

• Pleie av avtalen med Arendal Havnestyre, slik at lokalene i Gjestehavna fortsatt 
kan leies av ASF. 

• Holde vedlike dialogen med Hove leirsenter om bruk av Strandstua ved 
anledning. 

• Gruppen ”landbasert anlegg” arbeider videre, innenfor ASF- styrets mandat. 
 
Mål 

• Realisere et landbasert seilsportsanlegg, forutsatt godkjent offentlig regulering . 
Videreføre bruk av eksisterende anlegg og leieobjekter. 

 
Avklaringer, avgjørelser 

• Styret delegerer ansvaret for arbeidet med de diverse anlegg til oppnevnte 
grupper: Hyttestyret, landbasert anlegg-gruppa. 
 
 
 
 

 
 
 


