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Rune Hvass
Torstein Hopstock
Jan Krøger
Børre Zeiffert
Fenneke Wakka
Bjørn A Sti
Anne Kjøge

Styrearbeid
Styret har i beretningsåret (2005) avholdt 9 styremøter i forbindelse med foreningens drift,
samt hatt utstrakt kontakt via e-mail og telefoner. Det er gjennomført 3 separate og utvidede
styremøter vedrørende ASF strategi og APL Race Week. I tillegg har styret hatt utstrakt
møtevirksomhet vedrørende det fremtidige arrangement OneStar.

Representasjon
Styret har i år vært representert på følgende:
Seilting:

Astri Feragen / Vegard Johan Eimind

Verv
Foreningens medlemmer har hatt følgende verv utenom ASF:
Norges Seilforbund
Aust Agder Idrettskrets
Aust Agder Seilkrets
Norsk Optimistjolleklubb
BB11 klasseklubb styre
Norsk Solingklubb
Norges brettseilerforb
Intern. Soling Ass.

Astri Feragen
Aslak Heim Pedersen (leder)
Eilert Vierli (leder)
Ole Richard Mortensen
Arnt S Hansen
Petter Hammarstrøm
Kristian Eimind / Eivind Feragen
Jan Kirkedam (Appointed Comitee Member)

Arbeidsgrupper
Jollegruppe
BB11
Tur / Hav

leder
leder
leder

Jørn Brødholt
Pierre Nedregaard
Einar Frodesen

Solinggruppe
Hyttekomité

leder
leder

Petter Hammarstrøm
Fenneke Wakka

Arendals Seilforening

Modellbåtgruppe
Brettgruppa
Regnskapsfører
Medlemsregister
APL Race Week Arendal
Landbasert sanlegg
Loggen
Strategigruppe
Web
Materiellforvalter
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leder
midlertidig uten leder/aktivitet
leder
Eivind Feragen
ansv
Anne Syrdalen
ansv
Anne Syrdalen
leder
Ole Richard Mortensen
leder
John Arnold Hopstock
Helge Aker/Sigurd Løscbrandt
Henrik Kjøge/J A Hopstock / J N Gundersen
Leif G. Andersen
ubesatt

Medlemstall
Arendals Seilforening har ca 260 betalte medlemskap (famile/individuellt) og ca 600
medlemmer. Det har vært stor medlemstilgang i 2005, med en økning på ca 20 nye
medlemskap. ( Dette utgjør ca 8,5 % , og er bedre enn handlingsplanens uttalte mål om ca 2%
årlig økning av medlemsmassen.)

Sportslige prestasjoner
Arendals Seilforening har i 2005 flere gode prestasjoner i lokale, nasjonale og internasjonale
konkurranser. ASF er av Seilmagasinet ranket som nr 7 av seilforeningene i Norge, (opp fra
plass 15 i 2004). Dette viser at det er mange unge og lovende seilere i ASF, og foreningen bør
arbeide aktivt og legge forholdene til rette for at seilere kan fortsette den fine fremgangen
neste sesong. Undergruppenes årsberetninger (www.asf.no) gir en bedre og mer detaljert
oversikt over sesongens aktiviteter, og resultater.
ASF har idag en profilert seiler i brett. Vegard J Eimind. Vegard er ung, er en del av
forbundets elitesatsing og har bra resultater å vise til for 2005. Vegard er tildelt 10 000 kroner
avsatt til elitesatsing, fra ASF for sesongen 2005. Vi gleder oss til å følge Vegard Johan også
neste sesong og ønsker lykke til.
Styret har bemerket seg følgende resultater 2005 og gratulerer:
Brett:

Jolle:

Vegard Johan Eimind

- 11.pl VM Formula Experience junior
- 4pl Norgescup
- 6pl NM

Jens Monn Hopstock

- Sørlandsmester Formula Junior

Kristian Funderud Melleby - Nr 88 VM Optimist. (Vinner av en seilas)
- Nr 4 NM Optimist Bergen
- Kretsmester og Sørlandsmester Optimist eldste klasse
- 2pl Sølandscup Optimist eldste klasse
Jon Aksel Mortensen

- Nr 65 EM Optimist
- Nr 6 NM Optimist Bergen
- 3pl kretsmesterskap Optimist eldste klasse
- 3pl Sølandscup Optimist eldste klasse

Halvard H Feragen

- Nr 92 EM Optimist

Peder Unger Veierholt

- 1pl Kretscupen Optimist yngste klasse
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Martine Steller Mortensen

- 2pl Sørlandscup Optimist yngste klasse
- 2 pl Kretscupen Optimist yngste klasse
- 2pl Kretsmesterskap Optimist yngste klasse

Martine E Kjøge

- 3pl Kretsmesterskap Optimist yngste klasse
- 3pl Sørlandscup Optimist yngste klasse

Nicolai Christiansen

- 3 pl Kretscupen Optimist yngste klasse
- Kretsmester Optimist yngste klasse

Eirik Brødholt

- 2pl Kretscupen Optimist eldste klasse

Håkon Berli

- 3pl Kretscupen Optimist eldste klasse

Christoffer G Hopstock

- Kretsmester Europajolle
- Sørlandsmester Europajolle

Ingrid Mortensen

-2pl Kretsmesterskap Europajolle

Kjølbåter, entype, Tur & Hav
Bjørn Mørland Pedersen / Carsten Grimmert Hopstock
- 3pl NM Grimstadjolle
Preben Asbjørnrød (Fikse, Husum)
-3pl NM Soling
- 1pl APL Race Week

Sportslige arrangementer
Arendals Seilforening kan se tilbake på en svært aktiv arrangements sesong, med et stort og
omfattende regattaprogram i 2005.
-

Norgescup for joller i mai (i samarbeid med Grimstad)
Pinseleir for joller mai
Tromøy Rundt juni
Watski Two Star med 160 deltagende båter juni
VM 11MOD juli med 45 båter på linjen
APL Race week juli/aug med 19 deltagende Solinger hvorav 14 lokale
NorgesCup Brett
X-Yachts Gold Cup aug med 65 store x-Yachter
OneStar prøveseilas aug med 15 deltagere i enmannsseilas
Ukedagsseilaser for de fleste båttyper

ASF er en ettertraktet arrangør for store seilbegivenheter. Styret har måttet takke nei til
forespørsler om seilarrangementer både for inneværende år og kommende år. Styret har en
utfordring i å legge til rette for at de seilaser og arrangementer som vi påtar oss passer med
foreningens handlingsplan og uttalte mål.
Styret vil berømme alle dem som har deltatt på dugnad i 2005. Vårt aktivitetsnivå er høyt, og
har vært det i flere år. Det gis honnør for den dugnads innsats som er gjort i 2005.
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Trening og utdanning
Nybegynnerkurs avholdt i Optimist, og for viderekommende i Europajolle. Pinseleiren må
betegnes som en ubetinget suksess som er blitt tradisjon. 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 og seil sør har funnet sin form. 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.
BB11 har som tradisjonen tilsier brukt tiden på sine klassiske tresmykker i vintersesongen
samt, vår-, sommer- og høstcup ukentlig fra juni til september på byfjorden.
Tur / Hav har i sesongen gjennomført flere seilaser med godt resultat. Tradisjonen tro har
Tromøya rundt og den tradisjonelle vårcupen blitt avholdt. Det er for tiden en ny giv i Tur og
Hav gruppen og vinteraktivitetene bærer bud om enda større aktivitet for kommende sesong.
Flere ASF seilere har deltatt med gode resultater i større nasjonale regattaer innen
shorthanded seiling.
Soling gruppa har vokst fenomenalt det siste året og det har stillet inntil 13 Solinger til start
på ukedagsregatta. Hele 14 lokale båter stillte under APL race week. Det ble arrangert et
svært vellykket nybegynnerkurs for voksne, noe styret ønsker at videreføres i 2006.

Vinteraktivitet
Modellbåtgruppen ikke hatt aktivitet i inneværende år. Utstyret må fornyes, og det trenges
ildsjeler for å dra dette i gang igjen. Tur & Hav og Solinggruppa arrangerer instruksjon,
opplærings og diskusjonskvelder. Jollegruppa arbeider med treningsaktiviteter for seilerne
vinterstid.

Sosiale arrangementer
St. hans feiring og familiefester på Seilerhytta er noe som tradisjonelt trekker mange
medlemmer. I år ble det arrangert sesongåpningefest for voksne hvor det stillte mer enn 50
deltagere. En svært hyggelig og kjærkomment arrangement. En stor takk til Henrik Larsen,
Fenneke Wakka og Anne Kjøge som bestandig stiller opp og arrangerer flotte fester. Årets St.
hans feiring ble en knallsuksess med barn og voksne overalt i fint sommervær.
Seilerballet, det 27 i rekken, ble avholdt første lørdag i November med ca 80 deltagere. En
stor takk til ballkomiteen for utrettelig innsats etter fjorårets lille tilbakeslag og avlysning.

Anlegg
Anlegget vårt utpå Brattholmen har som tidligere vært et fast forankringspunkt for alle seilere.
Aktiviteten på Seilerhytta har vært stor med trening og regatta hele uken, og endel
regattaarrangementer i helgene.
I tillegg til den 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. Vi har i inneværende år foretatt betydelige investeringer på
Seilerhytta, som nå har fått helt nytt møblement, og oppdatert faciliteter på kjøkken. Dette har
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vært nødvendig for å opprettholde Seilerhytta som en attraktiv arena både for egne aktiviteter,
men også for utleie.
Nye Gjestehavna, Tyholmen og Strandstua, Hove er fremdeles viktige samlingssteder for
ASF, i tillegg til Seilerhytta.
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 forum for informasjon til medlemmene våre. Det ene er Loggen,
vårt medlemsblad som iår har hatt 1 utgave. Web-sidene er flittig brukt og styret er av den
oppfatning at internett er et bedre og mer egnet medium som informasjonsformidler enn
Loggen. Loggen krever mye frivillig innsats som alt annet i foreningen. Helge Aker og Sigurd
Løschbrandt fortjener honnør for Loggen. Leif G Andersen med Web-sidene fortjener også
honnør for sin innsats.

Økonomi
Økonomien til Arendals Seilforening er god. Våre arrangementer, store dugnadsinnsats og
forhold til sponsorer har medført at vi har hatt gode inntekter i 2005.Vår gode økonomi må
brukes til å styrke aktiviteten og rekrutteringen, fremme sportslige resultater og sportslig
satsing, samtidig som vi tar høyde for fremtidige utgifter til drift og utbedring av anlegg og
muligheter for nye anlegg som kan sette vår økonomi under et helt annet press enn hva den er
idag. En god økning i medlemsmassen for 2005 har bidratt til å styrke vår økonomi.

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.
Rune Hvass
Leder
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