
 
 
Leder   Arnt S Hansen  
Nestleder  Rune Hvass 
Styremedlem  Torstein Hopstock 
Styremedlem  Didrik Rannekleiv 
Styremedlem  Signe Goa 
Styremedlem  Fenneke Wakka 
Varamedlem  Jan Krøger 
 
 
Styrearbeid 
Styret har i beretningsåret (2004) avholdt 10 styremøter i forbindelse med foreningens drift, 
samt hatt utstrakt kontakt via e-mail og telefoner. Det er gjennomført 3 egne møter 
vedrørende APL Race Week. (1 internt ASF og 2 med representanter fra APL. Et utvidet og 
generellt møte vedrørende ny handlingsplan ble avhold i Oktober 2004. 
 
Representasjon 
Styret har i år vært representert på følgende: 
Seilting: ikke avholdt 
 
Verv 
Foreningens medlemmer har hatt følgende verv utenom ASF: 
 
Norges Seilforbund    John Arnold Hopstock 
Aust Agder Idrettskrets  leder Aslak Heim Pedersen 
Aust Agder Seilkrets   leder Eilert Vierli 
      Arnt S Hansen 
Norsk Optimistjolleklubb   Ole Richard Mortensen 
BB11 klasseklubb styre   Arnt s Hansen 
Norges brettseilerforb   Kristian Eimind / Eivind Feragen 
Arbeidsgrupper 
Jollegruppe    leder  Astri H Feragen 
Kjølbåtgruppe    leder Erik Steller 
Tur / Hav    leder Didrik Rannekleiv 
Hyttekomité    leder Fenneke Wakka 
Modellbåtgruppe   leder Erik Christiansen 
Brettgruppa    leder Eivind Feragen 
Regnskapsfører   ansv Anne Syrdalen 
Madlemsregister   ansv Anne Syrdalen 
APL Race Week Arendal   leder Henrik Kjøge 
Seilsportsanlegg   leder John Arnold Hopstock 
Loggen    leder  Helge Aker/Sigurd Løscbrandt 
Web     leder  Leif G. Andersen 
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Materiellforvalter   leder delvis ubesatt 
Medlemstall 
Arendals Seilforening har i alt 237 medlemskap og ca 510 medlemmer. 
 
 
Sportslige prestasjoner 
Arendals Seilforening har i år 2004 færre gode prestasjoner i nasjonale og internasjonale 
mesterskap, enn tidligere år. Av de mange lovende seilene som representer ASF har styret 
bemerket seg Vegar Johan Eimind og hans prestasjoner på Formulabrett.  Vegard Johan er av 
Norges Seilerforbund kåret til årets Seiler Herre Junior for 2004. Prisen deles ut på Seiltinget i 
Moss i mars 2005. Undergruppenes beretninger gir en bedre og mer detaljert oversikt over 
sesongens aktiviteter, og resultater. 
 
Styret gratulerer: 
 
Vegard Johan Eimind     - 1.pl NM Formula junior. Årets seiler herrer junior 
 
Bjørn Mørland Pedersen   
Carsten Grimmert Hopstock  - 2pl NM Matchseiling 
Per-Eilert Vierli 
Børre Zeiffert 
Kjell Clemet Ludvigsen 
 
Børre Zeiffert    - 2pl NM Express (Bergen) 
Bjørn Mørland Pedersen 
Per-Eilert Vierli 
Carsten Grimmert Hopstock 
 
 
Sportslige arrangementer 
Arendals Seilforening kan se tilbake på en aktiv arrangements sesong, dog av mindre omfang 
enn foregående år. Kretsregattaer for Tur / Hav og Joller, treningssamlinger, Pinseleir for 
nybegynnere, Pit stop for Watski Twostar og selvfølgelig APL Race Week Arendal 2004 med 
NM BB11, NM Formula, Express, Lys 1,15+ og Classic Wooden Boat.  
 
Trening og utdanning 
Nybegynnerkurs i Optimist, og viderekommende i Europajolle. Pinseleiren må betegnes som 
en ubetinget suksses som er planlagt påny i 2005. Flinke trenere og trygt farvann i Hovekilen 
samt opplegg for de aller minste, gjør både tid og sted velegnet for dette arrangementet. 
 
Foreningens jolleseilere har vært i aksjon sent og tidlig gjennom hele sesongen. Samarbeidet 
på trenersiden med Grimstad fungerer utmerket.  
Egne trener krefter har vært I sving for nybegynnere både for optimist og Europa 
 
Brettgruppa har i sesongen holdt 3 nybegynnerkurs med totalt 18 deltakere på kurs. I tillegg 
har brettene vært i daglig bruk sommeren igjennom på seilerhytta. 
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Kjølbåtgruppen har som tradisjonen tilsier brukt tiden på sine klassiske tresmykker i 
vintersesongen samt , og vår-, sommer- og høstcup ukentlig fra juni til september på 
byfjorden. 
 
Tur / Hav og Express har i sesongen gjennomført flere store seilaser med godt resultat. 
Tradisjonen tro har Tromøya rundt og den tradisjonelle vårcupen blitt avholdt, med inntil 16 
forskjellige båter på startstreken. Arendals seilere og båter har bemerket seg bla I Færderen og  
Hovdan Skagen. Nybegynner voksenkurs er populære, men ASF har for få flermanns båter til 
å kunne følge dette skikkelig opp.  
 
 
Vinteraktivitet 
 Modellbåtgruppen har hatt en mindre aktiv sesong enn foregående år. Mye av utstyret 
begynner å bli slitent, og det jobbes for å få denne standarden opp.  
 
Sosiale arrangementer 
St. hans feiring og familiefester på Seilerhytta er noe som tradisjonelt trekker mange 
medlemmer. Årets St. hans feiring, i øsende regnvær og noen få plussgrader ble dessverre 
avlyst.  
Seilerballet, det 27 i rekken, ble avlyst pga manglende deltagere.  
 
Anlegg 
Anlegget vårt utpå Brattholmen har som tidligere vært et fast forankringspunkt for våre 
Tur/Hav -seilere. Jollene startet sesongen på Strandstua, Hove men flyttet ut på Seilerhytta i 
juni. Aktiviteten på Seilerhytta har vært stor med trening og regatta hele uken, og endel 
regattaarrangementer i helgene.  
I tillegg til vår sportslige bruk av hytta har den vært mye utleid. Fra St. hans til andre helg i 
august har hytta vært bemannet med vertskap, og vi kan som vanlig berette at Seilerhytta er en 
populær Gjestehavn. 
 
Nye Gjestehavna, Tyholmen og Strandstua, Hove er fremdeles viktige samlingssteder for 
ASF.  
 
Arendals Seilforening har de senere årene jobbet med å få et landbasert anlegg på Hove. 
Planene og godkjennelsene ser ut til å trekke ut i tid. Det er lite ASF kan gjøre utenom å følge 
med på at ”byråkratiet” maler, og gi innspill og kommentarer til de beslutende organer.  
 
Loggen / Web / Materiell 
Arendals Seilforening har to viktige forum for informasjon til medlemmene våre. Det ene er 
Loggen, vårt medlemsblad som iår har hatt 3 utgaver. Web-sidene er lagt om, og styret har til 
hensikt å bruke disse sidene mer aktivt som informasjonsformidler. Dette er frivillig innsats 
som alt annet i foreningen. Jeg synes Helge Aker og Sigurd Løschbrandt med Loggen, og Leif 
G Anderseen med Web-sidene fortjener en honnør for  sin innsats. 
 
Styret vil også gi honnør til Henk van der Linden som har tatt styringen over foreningens 
regattamateriell. De har gjort en kjempeinnsatts som har ført til at foreningen har god styring 
over alt vårt regattamateriell. 
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Økonomi 
Økonomien til Arendals Seilforening er stabil og god. Vårt forhold til APL har medført og 
fortsetter å medføre at vi kan konsentrere oss om å arrangere APL race week. ASF er svært 
takknemlig for den støtte og support somj vi får fra APL.  
 
Avslutning 
Styret har i beretningsåret skrevet ny handlingsplan for perioden 2005 –2010. 
Handlingsplanen vil fremlegges på ASF årsmøte i februar til votering. Det er viktig å møte 
opp for å gi din stemme til hvordan vi ønsker å utvikle foreningen videre. 
Styret ønsker å fokusere på bla. Klubbbygning, rekrutering og sosiale sammenkomster neste 
år, da inneværende sesong har vist at endel tradisjonelle arrangementer ikke har tiltrukket seg 
nok interesse.  
 
 
 
 
 

Arnt S Hansen 
Leder 
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