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Leder   Torstein Hopstock  
Nestleder  Finn Thorkildsen 
Styremedlem  Anne Kjøge 
Styremedlem  Bente Mortensen 
Styremedlem  Einar Frodesen 
Varamedlem  Jan Krøger 
Varamedlem  Hugo Røen 
 
 

Styrearbeid 
Styret har i beretningsåret (2007) avholdt 11 styremøter i forbindelse med foreningens drift, 
samt hatt utstrakt kontakt via e-mail og telefoner. Det er gjennomført utvidede styremøter 
vedrørende APL Race Week og med gruppe for Landbasert anlegg.  Styret har hatt møter med 
alle undergrupper i foreningen.. 
 

Representasjon 
Styret har i år vært representert på følgende: 
Seilting: Anne Kjøge, Finn Thorkildsen og Torstein Hopstock 
Arendals Idrettsråd: Styremedlemmer 
 
Verv 
Foreningens medlemmer har hatt følgende verv utenom ASF: 
 
Norges Idrettsforbund  Aslak Heim Pedersen, medlem idrettsstyret  
Norges Seilforbund   Astri Feragen 
Aust Agder Idrettskrets  leder Aslak Heim Pedersen 
Aust Agder Seilkrets   leder Arnt S Hansen/Eilert Vierli 
Norsk Europajolleklubb  Ole Richard Mortensen 
Norsk Optimistjolleklubb:  Elisabeth Jacobsen  
BB11 klasseklubb styre  Arnt S Hansen 
Norges brettseilerforening  Kristian Eimind / Eivind Feragen 
Norsk 29,er klubb   Astri Feragen Styremedlem 
International Formua Experience  
Asosiation     Eivind Feragen 
Norsk Solingklubb   Preben Asbjørnrød  
     Jan Kirkedam 
     Petter Hammarstrøm 
 

Arbeidsgrupper 
Jollegruppe    leder  Harald Mortensen 
BB11     leder Pierre Nedregaard 
Tur / Hav    leder Einar Frodesen 
Hyttekomité    leder Anne Mortensen 
Modellbåtgruppe   leder midlertidig uten leder/aktivitet 
Brettgruppa    leder Eivind Feragen 
Regnskapsfører   ansv Anne Syrdalen 
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Medlemsregister   ansv Anne Syrdalen 
APL Race Week Arendal   leder Egil Rose 
Seilsportsanlegg   leder John Arnold Hopstock 
Strategigruppe     Henrik Kjøge/J A Hopstock  
Web     leder  Leif G. Andersen 
Materiellforvalter regattautstyr             Eivind Feragen 

 
Medlemstall 
Arendals Seilforening har hatt en fin økning i medlemskap i 2007. En del medlemmer betaler 
ikke medlemsavgift. De er blitt purret og vil i løpet av året få beskjed om at deres 
medlemskap er gått ut.  
 
 

Sportslige prestasjoner 
Arendals Seilforening har i 2006 mange gode prestasjoner i lokale, nasjonale og 
internasjonale mesterskap. To seilere fra ASF satser på OL i 2008. Dette viser at foreningens 
satsing på regattaseiling gir resultater. Foreningen bør arbeide aktivt og legge forholdene til 
rette for at alle våre seilere kan fortsette den fine fremgangen også neste sesong. 
Undergruppenes årsberetninger gir en bedre og mer detaljert oversikt over sesongens 
aktiviteter, og resultater. 
Styret har bemerket seg følgende resultater 2006 og gratulerer: 
 
BRETT 
Vegard Johan Eimind     -   1.plass NC i Arendal - Formula 

- 60. plass VM RS:X 
-  5.plass Nordisk Formula 
-  9..Plass Kilerwoche RS:X 
 

Halvard Feragen   - Flere førsteplasser i NC Seilbrett gjennom sesongen  
- Deltakelse i 3 VM og flere internasjonale regattaer 

 
Jens Hopstock    - Flere førsteplasser i NC Seilbrett 
 
Arendals seilere har dominert Raceboard og Formula i de forskjellige aldersklassene i 2007. 
 
JOLLESEILING 
 
Nicolai Christensen:   -    9. plass NM Optimist 

- 7. plass NC Optimist  
- 40. plass EM Optimist 

 
Kristian Funderud Melby  - 5. plass i NM mix lag Europa 
     - 1. plass NC Formula Experience Arendal 
 
Jon Aksel Mortensen   - 5. plass i NM mix lag Europa 
     - 5. plass NC Rekrutt i Europa.  
      
 
 
KJØLBÅTER, ENTYPE, TUR & HAV 
 
Bjørn Mørland Pedersen  - 1 Plass NM IMS 

- 1 Plass NC IMS 
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Petter Mørland Pedersen:  - VM Starboar 26. plass 
- EM, 21 plass (93 deltagere) 
- 4. pl world-cup regatta i Nederland (Breitling Race) 
- 2. pl Commodores cup USA  
- 5. pl Shoemakers-cup USA 

  
 
Thor Dahl    - 2 plass NM Soling 
Frode Kirkedam   - 2 plass NM Soling 
Preben Asbjørnsrød   - 10 plass EM Soling 
 
 

Sportslige arrangementer 
Arendals Seilforening kan se tilbake på nok en aktiv arrangements sesong. Dugnadsinnsatsen 
har vært fremragende og alle arrangementer har vært ført vel i havn. Følgende større 
arrangementer ble gjennomført sesongen 2006: 
 
- Pinseleir for joller og brett mai 
- Tromøy Rundt juni 
- Watski Two Star med 160 deltagende båter juni 
- Norgescup Brettseiling Raceboard juli 
- Seilkurs med joller og brett hele juli mnd. 
- APL Race week juli/aug med stor deltakelse og EM for Soling 
- SimradOneStar – en mann pr båt i havseiles 39 deltagere august 
- Seilskole august for joller og brett 
- Kretsmesterskap, kretscup og klubbmesterskap for joller, brett og Soling august 
- Sørlandscup for joller og brett september 
- Norgescup seilbrett Formula september 
- Ukedagsseilaser for de fleste båttyper 
 
ASF er en ettertraktet arrangør for store seilbegivenheter. Det kommer stadig forespørsler 
vedr. samarbeid rundt spennende arrangementer. Styret har en utfordring i å legge til rette for 
at de seilaser og arrangementer som vi påtar oss passer inn med foreningens handlingsplan, at 
vi har tid og ressurser og at seilasene enten styrker vår økonomi, er til glede for lokale seilere 
eller er viktige med tanke på fremtiden for foreningen. Sesongen 2008 er i grove trekk 
allerede planlagt. 

 
Trening og utdanning 
For de ivrigste jolleseilerne startet sesongen allerede før snøen var gått.  
Pinseleiren ble også i år et svært vellykket arrangement med deltakere fra Stavanger til Oslo. 
Dyktige trenere og Hoveområdet med kilen og havet trygget bra trening i varierende forhold 
for nybegynnere og for de mer drevne.  
 
Foreningens jolleseilere hatt den lengste sesongen og har også i år hatt Christoffer Lyngvi 
som trener. Nybegynnerkurset var godt ivaretatt gjennom våren av Ingrid Mortensen. Flere av 
nybegynnerne avr aktive på sjøen utover sensommeren. I tillegg til Optimister, Europajoller 
og Zoom har klubben i løpet av sesongen en 29’er og tre A-joller. A jollene disponerer 
klubben kostnadsfritt. Flere av klubbens jolleseilere har trivdes i tomannsbåt.   
 
Brettgruppa har i sesongen holdt flere nybegynnerkurs for mange nye brettseilere. For de som 
er litt mer drevne har det vært trening hver fredag gjennom sesongen. Torstein Hopstock har 
tatt hånd om de fleste treninger for de viderekommende. Alle i gruppa har hatt stor fremgang 
gjennom sesongen. I tillegg har brettene vært i daglig bruk sommeren igjennom på 
Seilerhytta. 
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Det har blitt holdt seilkurs for nybegynnere både med A-joller og seilbrett 4 dager pr uke 
gjennom hele juli. Ca 40 barn/unge har deltatt her. 
 
BB11 har som tradisjonen tilsier brukt tiden på sine klassiske tresmykker i vintersesongen 
samt , og vår- og høstcup ukentlig fra juni til september på byfjorden. 
 
Tur / Hav har i sesongen gjennomført flere store seilaser med godt resultat. Tradisjonen tro 
har Tromøya rundt og den tradisjonelle vårcupen/høstcup blitt avholdt.  
 
Soling gruppa har også hatt høy aktivitet gjennom året. Miljøet er stabilt og onsdagsseilasene 
populære. I forkant av APL-Race fikk gruppa tilbud om trening med en av verdens beste 
solingseilere. Flere deltok og hadde stort utbytte av dette. Under APL – Race ble det arrangert 
EM for soling med hele 52 deltakende båter. 
 
Enkelte medlemmer har tatt trenerutdannelse også i år. Dommere og arrangører har holdt sin 
autorisasjon vedlike. Styret har gjort et arbeide for å kartlegge hvem vi har som utdannet 
personell. Plan for utdanning 2008 er laget. 
 
Vinteraktivitet 
Alle undergruppene har hatt noe aktivitet gjennom vinteren. BB11, Soling og tur/hav er de 
mest aktive gjennom vinteren. 
 

Sosiale arrangementer 
I 2006 ble det gjennomført åpningsfest av Seilerhytta, i mai familiefest på St.hans med mange 
deltakere og god stemning. Ballet ble ikke Arrangert, dette erstattas av en vinterfest. 
Dugnadsfesten etter APL Race Week samlet nærmere 30 medlemmer og medhjelpere rundt 
arrangementet. Klubbmesterskapet ble gjennomført samme helg for klassene Jolle, Brett og 
Soling. Tur/Hav og BB seilerne var savnet. Sommerregatta ble avviklet under kongebesøket 
og det jobbes for å gjøre dette til en tradisjon både mht regattaseiling og en sosial samling.  
 

Anlegg 
Seilerhytta er gjennom sesongen blitt tatt godt vare på av hyttekomiteen. Årlig vedlikehold er 
gjennomført. Badet er pusset opp og kjøkkenet noe oppjustert. Gruppa har vært flinke til å 
holde kostnadene nede og fått et flott resultat..  
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.  
 
Leieforholdet på lokalene i Gjestehavna ble sagt opp av havnevesenet 31.12.06. Hove med 
strandstua ble også benyttet til pinseleir inneværende år. Rødekors hytta på Hove ble benyttet 
til Regattakontor under NC brett. 
 
Gruppa for nytt landbasert anlegg har jobbet videre. Anlegget er nå vedtatt i kommuneplanen 
sommeren 2007. Reguleringsarbeid av området må igangsettes. Dette tar kommunen seg av. 
Vi takker gruppa for en fin innsats også i år. Gruppa følger saken videre og utarbeider 
bl.annet en organisasjonsplan for videre fremdrift.  
 
Web / Materiell 
Websiden til ASF er eneste felles informasjonskanal i klubben. Denne har gjennom året vært 
rimelig dynamisk, men enkelte av undergruppene kan bli flinkere til å benytte sag av denne 
muligheten. Leif (Liffe) G Andersen har sammen med Finn Thokildsen tatt ansvar for 
vedlikehold og oppjusteringer av Web-sidene (ASF/ARWA). Dette er arbeidskrevende og de 
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fortjener også honnør for  sin innsats. Våren 2007 ble det holdt kurs for undergruppene slik at 
alle kunne få mulighet til å legge inn sine saker på www.asf.no.  
 
I 2007 fikk klubben ny materialforvalter. Eivind Feragen har tatt ansvaret for å ivareta og 
oppgradere regattamateriell. Annet utstyr blir i all hovedsak ivaretatt av undergrupper. 
 
Økonomi 
Økonomien til Arendals Seilforening er god. For 2007 er det et bra overskudd på driften. Noe 
av årsaken til dette er at enkelte kostnadskrevende oppgraderinger ble utsatt til 2008, men 
2007 har vært et bra økonomisk år for ASF. Hovedsakelig har midlene gått til ordinær drift. 
Det har vært gjort noen investeringer på anleggsiden. Det har også i år vært mulig å dekke en 
del av de yngste seilernes utgifter ved trening og regatta.  
 
Forholdet til Handlingsplanen (2005-2010) og Aktivitetsplan 2007 
En del punkter i aktivitetsplanen for 2007 er berørt over. 
 
 
Lokal aktivitet, lokale seilaser, klubbygning 
Aktiviteten lokalt i foreningen har vært høy også i 2007. De arrangementer klubben har 
gjennomført i løpet av året har alle hatt deltakende seilere fra klubben. BB gruppa har 
opprettholdt en høy aktivitet både på sjøen i sommerhalvåret, men også gjennom 
vintersesongen.  
Solingklassen har stabilisert seg og hatt en spennende sesong med EM på hjemmebane. 
Brettseiling er en økende aktivitet  og treninger har vært gjennomført ukentlig. Joller samt 
tur/hav har gjennomført tradisjonelle arrangementer, kurs treninger og lignende 
Styret har fortsatt jobbet for at klubbens medlemmer også skal ha nytte og glede av hverandre 
på tvers av undergrupper og forskjellig ambisjonsnivå. .  
 
Tilgjenglighet på materiell for å sikre rekruttering blant barn og unge 
I 2007 har fått noen nye joller for nybegynnerseiling. 2 optimister er kjøpt inn og vi har fått 
sponset tre A-joller som er en tomanns båt for nybegynnere. Det er gjort et større atbeid fra 
brettgruppa vedrørende sponsorsamarbeid som sikrer klubben brettutstyr for nærmere 150.000 
våren 2008. Det er søkt midler fra kommune og forbund mht ny - innkjøp av joller/brett. Det 
er planlagt et innkjøp av tre nye optimistjoller i 2008. Dette er noe avhengig av 
støtteordninger. Klubben har fått en tre års avtale med Veidekke/Brd.Reme som sikrer 
tilskudd til barne og ungdomssatsing.   
 
Nybegynnerkursene i Optimist, brett  og Soling (voksne) har stort sett vært fullbooket. Kurs 
er en av de viktigste aktivitetene for å sikre rekruttering til klubben. 
  
Toppidrett 
Vegard J Eimind satser videre i brettseiling. Han har i 2007 endelig tatt skrittet helt til topps i 
flere NC i brett. Også i Formulaklassen der konkurransen er svært hard har han vist at han kan 
tukte langt eldre og er erfarne seilere. Han satser videre på sin toppidrett på tross av at en OL-
plass i 2008 ser ut til å bli vanskelig. 
Petter Mørland Pedersen har fortsatt sin satsing mot OL 2008 sammen med Eivind 
Melleby i Star-klassen. Petter er mye på reisefot og har gjennom høsten ligget i trening i 
Miami. Pr desember ligger Petter og Eivind på 9. pl på world ranking lista for Starklassen. 
Ingen norske seilere i OL-klassene har bedre ranking. 
Fra de startet i Starbåten sent på høsten 06 har de seilt seg opp fra 187. pl til 9. plass. Et 
ganske bra byks i en svært tøff klasse, hvor noen av verdens absolutte toppseilere konkurrerer. 
På tross av en fantastisk utvikling har de ikke kvalifisert seg ennå. Siste sjanse til kvalifisering 
er VM i Miami 6-13/4-08. Da må de være blant de 5 beste ikke forhåndskvalifiserte båtene. 
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Det er hyggelig å se at yngre seilere også satser fremover. Halvard Feragen har tatt skrittet 
helt ut og begynte i høst på Toppidrettsgymnaset i Bærum. Halvard har gjennom sesongen 
deltatt på 3 VM; JrVM RSX, Sopot Polen, ISAF JrVM RSX, Kingston Canada 
JrVM Formula Experienc, Tallin. Det er tøff konkurranse i de internasjonale klassene. Halvar 
har fått prøvd seg mot verdens beste seilere og høstet mye erfaring. 
Hjemme i Norge har Halvard vunnet de fleste Norges Cuper han har deltatt i. 
 
 

Flere jolleseilere fra ASF har deltatt i EM, juniorNordisk og NM med gode resultater. 
Klubben har gjennom satsing på trenere, treningssamlinger og økonomisk støtte gitt seilerne 
bedre muligheter for videre utvikling.  
I optimist er det verdt å nevne Nicolay Christiansen som deltok i EM og tok en 39. plass. Han 
er også nr 7 på rankingen i Norge i klassen på tross av at han fortsatt har to sesonger igjen i 
Optimist. I Europajolle har Jon Axel Mortensen seilt bra gjennom sesongen. Han er ranket 
som nr 5 i rekruttklassen. 
Karine Feragen har satset på 29’er dette året og har deltatt i EM, JrNoM og NoM i klassen. 
Hun har sammen med sin makker hatt stor fremgang gjennom sesongen. 
Hyggelig å kunne nevne foreningesn store deltakelse under EM fir Soling på hjemmebane. 
Preben Asbjørnrød viste nok en gang at han er norges sterkeste kort i Soling og fikk en bra 10. 
plass i konkurranse med noen av verdens beste Solingseilere. 
 
 
Mesterskapsarrangør, APL race week 
Arrangementer og mesterskap 2007 er listet opp tidligere i årsrapporten 
2007 har vært en krevende sesong med mye arrangementer. Både APL race Week Arendal, 
Watski Two Star og Simrad Onestar ble store arrangementer med mange deltakere. Under 
APL Race Week ble det arrangert EM i Soling med 52 deltakende båter. Under Two Star var 
det 160 deltakende båter og under den spektakulære OneStar startet nærmere 40 båter.   
Det har vært arrangert to Norgescuper for brett og mange andre store og små seilaser gjennom 
seongen. 
APL Race komite for 2008 er utnevnt. 
 
 
Nytt landbasert anlegg 
Dette arbeidet er beskrevet tidligere i rapporten. Vil benytte muligheten til å takke gruppa som 
har ansvar for dette arbeidet for godt og trofast arbeid gjennom de siste årene. Klubben er i 
2007 nærmere et landbasert arbeide enn noen gang. 
Gjennom året som kommer må klubben kanskje ta viktige avgjørelser vedrørende landbasert.  
Det kan da bli aktuelt å kalle inn til ekstraordinært årsmøte. 
 
 
Avslutningsvis ønsker styret å takke alle dere som har gjort en innsats for klubben 
gjennom året. Det er en prisverdig positiv innstilling til dugnadsinnsats blant klubbens 
medlemmer. Det er også riktig å takke de som tar spesielt ansvar gjennom året. Da 
tenker vi på de som tar ansvar for våre støre arrangementer slik som Pinseleir, ARWA, 
One - og Two Star, samt de som er ledere for undergruppene og sikkert mange andre.  

 
 

For styret i ASF 
Torstein Hopstock 

Leder 
 

 
 


