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                           ARENDALS SEILFORENING MOT 2025 

STRATEGIPLAN 2020 – 2025 

 (ÅRSMØTE 18-03-2020)    

 

 

 

 

 INNLEDNING 

 Strategiplanen er ment å være en langsiktig visjon med prioriteringer for 
utviklingen av ASF i kommende 5 års periode, mot 2025, som et grunnlag for å 
utvikle Foreningen. 

Strategiplanen skal fremlegges på Årsmøte 2020 for godkjenning..   

Strategiplanen skal være Årsmøtes retningslinjer til det til enhver tid sittende 
styre i ASF samt være et levende dokument.  

Styret skal være ansvarlig for å vedlikeholde planen. Endringer kan foreslås på 
Årsmøte hvert år, når og hvis det er behov for dette.  

Sittende Styre, i samarbeide med undergruppene, skal hvert år før Årsmøtet 
utarbeide en Handlingsplan for kommende driftsår med utgangspunkt i 
Strategiplanen. 

 

VISJON- Arendals Seilforening skaper seilglede. 

 ASF skal gjennom å legge forholdene til rette for at alle med interesse for 
seiling/båtliv tilbys mulighet til å utøve en idrett i sunne former, samt utvikle en 
livslang seil-/båtlivglede.  

Seiling skal være en åpen og inkluderende idrett med felleskap og ansvar.  
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Seiling/Båtliv skal i seg selv være bærekraftig og gjennom engasjement bidra til 
et renere miljø. 

 

 KLUBBYGGING 
 

o ASF’s utvikling og organisering er den viktigste oppgaven for Styret 
i perioden og planleggingen skal reflekteres i en kontinuerlig 
prosess 

o Styret og alle undergrupper skal kjenne sine roller og sitt 
ansvarsområde, og sammen jobbe for foreningens hovedmål og 
delmål 

o ASF skal være en innkluderende, tilretteleggende forening hvor 
verdier som integritet, likeverd, toleranse, forståelse og respekt er 
viktige elementer. 

o ASF skal framstå som en enhetlig idrettsklubb hvor medlemmene 
får bruke og utvikle sine seilseilkunnskaper og sportslige 
ferdigheter.  

o ASF skal forbedre sin kommunikasjon av seilglede og 
seilsportrelaterte aktiviteter til nærområdet. 

 
 REKRUTTERING 

o ASF skal ha full fokus på rekruttering av nye medlemmer,   og 
ungdom  med en målsetting å oppnå en totaløking av 
medlemstallet i løpet av Strategiplanperioden.  

o Målet settes til: 
o 100 nye medlemmer totalt hvorav de følgende undergruppene 

bør ha som målsetting å rekruttere følgende antall: 
 Jollegruppa nye medlemmer 
 BB-11 Gruppa   20 nye medlemmer 
 Maritime Mestring. Rekruttering av ungdom/ voksne til 

seilmiljøet.         20 nye medlemmer. 
 Tur og Hav          10 nye medlemmer 
 (NB. Måltallet inkluderer ikke nye medlemmer som 

trengs for å opprettholde dagens medlemsmasse) 

 

  UTDANNING  
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 ASF skal i Strategiperioden styrke kunnskaps/kompetanse-nivået i 
foreningen gjennom intern og ekstern kursing for å sikre at 
Foreningens kompetanse/kunnskaps-nivå samsvarer med de 
oppgaver/aktiviteter foreningen påtar seg.  

 

 

 SEILSPORTANLEGG,  
o ASF’s Seilerhytte på Brattholmen skal være «hjertet» i foreningen 

og danne grunnlaget for et felles samlingspunkt. I den grad det er 
mulig skal Brattholmen benyttes i forbindelse med foreningens 
aktiviteter samt som en inntektskilde for å styrke Foreningens 
økonomi. Benyttelse av Seilerhytta mot eksterne inntektskilder 
skal ikke gå på bekostning av internt bruk. 

o ASF skal vedlikeholde og utvikle Brattholmen for å kunne ta imot 
joller, kjølbåter og tur/havseilere 

o ASF skal i god tid før utgang av strategiperioden ha utarbeidet en 
plan over hva de ulike Undergruppene har behov for av 
infrastruktur i fremtiden for å utføre sine aktiviteter.  

o ASF skal i god tid før utgang av strategiperioden ha: 
  definert sjøområder som ønskes anvendt i forbindelse med 

regatta-arrangementer for de ulike seilbåtklassene 
  klarert med ansvarlig myndigheter tilgjengelighet og 

restriksjoner. 
o ASF skal arbeide for å etablere et «klubbhus» på land hvor det kan 

holdes møter og kursvirksomhet.  
 
 

 
 ASF’s SPORTSLIGE INNSATSOMRÅDER  

o BREDDEIDRETT  
 ASF skal legge forholdene til rette for at foreningen er i 

stand til å levere et attraktivt aktivitetstilbud til alle 
aldersgrupper som er interessert i seiling.  

 ASF skal legge til rette for at seilopplæring, til enhver tid, vil 
foregå med aktuelle båttyper(regionalt-nasjonalt)  
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  Lek, mestring og sosial aktivitet skal stå i sentrum for 
opplæringen 
 

o TOPPIDRETT 
 ASF skal avhengig av den økonomiske situasjon legge 

forholdene til rette for at seilere med ambisjoner skal ha 
mulighet for å utvikle sine seilferdigheter for å konkurrere 
på lokalt, regionalt, nasjonalt og eventuelt internasjonalt 
nivå avhengig av kvalifikasjoner  
 

              
 

 MILJØ 
o ASF skal i sin virksomhet engasjere seg i fremtiden for det marine 

miljø samt bevisstgjøre medlemmene slik at ASF utad vil fremstå 
som en miljøbevisst organisasjon. 
 

 

 ØKONOMI 
o ASF skal ha en sunn og god økonomi for å beholde en økonomisk 

handlefrihet og mulighet til å utvikle foreningen. 
o ASF skal bygge opp økonomien slik at muligheten for å realisere en 

forbedring av foreningens infrastruktur kan effektueres samt sørge 
for at foreningens aktivitet kan økes. 

 

 REGATTA 
o ASF skal jobbe for å kunne arrangere nasjonale og internasjonale 

regattaer, primært i klasser der vi har egne seilere. 
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