Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem

Finn Thorkildsen
Bente Mortensen
Ulf Duus Carlsen
Eivind Berg
Einar Frodesen
Eva Johnsen Holm
Christina Sætre

Styrearbeid
Styret har i beretningsåret (2008) 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.

Representasjon
Styret har i år vært representert på følgende:
Arendals Idrettsråd: Styremedlemmer

Verv
Foreningens medlemmer har hatt følgende verv utenom ASF:
Norges Idrettsforbund
Norges Seilforbund
Aust Agder Idrettskrets
Aust Agder Seilkrets
Norsk Europajolleklubb
Norsk Optimistjolleklubb:
BB11 klasseklubb styre
Norges brettseilerforening
Norsk 29,er klubb
International Formua Experience
Asosiation
Norsk Solingklubb

Aslak Heim Pedersen, medlem idrettsstyret
Astri Feragen
leder Aslak Heim Pedersen
Eilert Vierli / Torstein Hopstock
Ole Richard Mortensen
Elisabeth Jacobsen
Arnt S Hansen
Eivind Feragen / Are Duus Carlsen
Astri Feragen Styremedlem
Eivind Feragen
Preben Asbjørnrød
Jan Kirkedam

Arbeidsgrupper
Jollegruppe
BB11
Tur / Hav
Hyttekomité
Modellbåtgruppe
Brettgruppa
Solinggruppa
Regnskapsfører
Medlemsregister
APL Race Week Arendal

leder
leder
leder
leder
leder
leder
leder
ansv
ansv
leder

Harald Mortensen
Pierre Nedregaard
Einar Frodesen
Jan Ivar Terkelsen
midlertidig uten leder/aktivitet
Eivind Feragen
Johan Nyland
Anne Syrdalen
Finn Thorkildsen
Egil Rose
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Seilsportsanlegg
Strategigruppe
Web
Materiellforvalter regattautstyr

leder John Arnold Hopstock
Henrik Kjøge/J A Hopstock
leder Leif G. Andersen
Eivind Feragen

Medlemstall
Arendals Seilforening har hatt en fin økning i medlemskap i 2008, vi har økt fra 736 til 784
medlemmer. En del medlemmer betaler ikke medlemsavgift. Ved overgang til nytt
medlemsregister har utsending og innkreving av medlemsavgiften blitt betydelig forenklet.
Det har ikke blitt purret på medlemsavgiften i 2008.

Sportslige prestasjoner
Arendals Seilforening har i 2008 har hatt mange gode prestasjoner i lokale, nasjonale og
internasjonale mesterskap. En seiler fra ASF satset på OL i 2008, men klarte dessverre ikke å
kvalifisere seg. 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 2008 og gratulerer:
BRETT
Vegard Johan Eimind

- 1.plass NM Formula
- 1. plass Stor NM – Klassemesterskap Raceboard

Halvard Feragen

-

9.plass NM Formula(Beste Youth)
4. plass Stor NM – Klassemesterskap Raceboard
1.plass RS:X ranking junior
3.plass RS:X ranking overall

Jens Hopstock

- 4. plass Stor NM – Klassemesterskap Raceboard

JOLLESEILING
Nicolai Christensen:

- 11. plass NM Optimist
- 16. plass NC Optimist
- 34. plass JNoM Optimist

Jon Aksel Mortensen

- 16. plass NM Europa
- 12. plass NC Europa
- 56. JrEM Europa

Martine E.Kjøge

- 11. Plass NM Optimist
- 37. JNoM Optimist

Martine Steller Mortensen

- 14. Plass NM Optimist
- 58. JNoM Optimist

Karine H. Feragen

- 4. Klassemesterskap 29’er
- 43. EM 29’er(beste norske)
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KJØLBÅTER, ENTYPE, TUR & HAV
Petter Mørland Pedersen:

- 2. pl NM matchracing
- 3. pl EM Star
- 2. pl Worldcup Star, Miami
- 8. pl Worldcup Star, Nederland
- 8. pl Worldcup Star, Kroatia

Preben Asbjørnsrød

- 1. plass NM Soling
- 4. plass EM Soling
- 10. plass VM Soling

Jan Kirkedam

- 2. plass NM Soling

Eivind Berg

- 2. plass NM Soling

Sportslige arrangementer
Igjen har vi vært gjennom en sesong med stor aktivitet når det gjelder arrangement. Det startet
ut med en topp i forbindelse med Norges Cup for joller og brett i mai. Et fantastisk
arrangement med stor innsats fra de ansvarlige førte til flotte dager på fjorden og på land for
seilere, foreldre og arrangører. Til dette hadde vi meget god støtte fra Christiansand
Seilforening, Grimstad seilforening og Lillesand Seilforening.
APL RW 2008 hadde som hovedaktivitet NM i BB11. I tillegg til at dette ble et flott sportslig
arrangement løftet BB11 gruppa APL RWs sosiale side opp mot gamle høyder. Det er viktig
at vi drar lærdom av dette, og fortsetter med å være flinke til å sette fokus også på det
utenomsportslige.
Dugnadsinnsatsen har vært fremragende og alle arrangementer har vært ført vel i havn.
Følgende større arrangementer ble gjennomført sesongen 2008:
-

Pinseleir for joller og brett mai
NorgesCup Joller og Brett med ca 300 deltakere
Watski Two Star med 160 deltagende båter juni
Seilkurs med joller og brett hele juli mnd.
APL Race Week med NM for BB11
Seilskole august for joller og brett
Kretsmesterskap, kretscup og klubbmesterskap for joller, brett og Soling august
Sørlandscup for joller og brett september
NM Brettseiling Raceboard september
Ukedagsseilaser for de fleste båttyper

ASF er en ettertraktet arrangør for store seilbegivenheter. Det kommer imidlertid færre
forespørsler vedrørende samarbeid rundt spennende arrangementer enn tidligere. Styret har en
utfordring i å etablere tett kontakt med de seilmiljøene vi ønsker å samarbeide med. Styret har
fokusert på 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 2009 er i grove trekk allerede planlagt. Videre har styret gjennom arbeidet med
APLRW styrket fokuset på langsiktig planlegging og oppfølging av seilmiljøene for å sikre
foreningens fremtidige muligheter som arrangør.
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APL Race Week 2009
APL Race Week 2009 blir et av våre største arrangementer gjennom tidene med Nordisk
mesterskap for joller og brett og Norsk og Nordisk mesterskap i Soling. Videre er det økt
fokus på LYS og BB11. Styret har jobbet hardt med og er glade for å kunne fortelle at vi har
etablert en APL RW komité som har høy kompetanse og som alt er godt i gang med å
planlegge sommerens høydepunkt.

Aktivitet i undergruppene
Vedlagt er undergruppenes årsberetning. Det har vært nok et år der seilaktivitetene i
foreningen har blitt drevet frem av undergruppene. Det gjøres en fantastisk innsats som
kommer foreningens medlemmer til gode.
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.
Foreningens jolleseilere hatt den lengste sesongen og har også i år hatt Christoffer Lyngvi
som trener. Nybegynnerkurset var godt ivaretatt av Ingrid Mortensen. Flere av nybegynnerne
var 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. I tillegg har brettene vært i daglig
bruk sommeren igjennom på Seilerhytta.
Det har blitt holdt seilkurs for nybegynnere både med A-joller og seilbrett 4 dager pr uke
gjennom hele juli.
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 moderat aktivitet gjennom året. Miljøet er stabilt og
onsdagsseilasene populære.
Enkelte medlemmer har tatt trenerutdannelse også i år. Dommere og arrangører har holdt sin
autorisasjon vedlike.

Sosiale arrangementer
I 2008 ble det gjennomført familiefest på St.hans med mange deltakere og god stemning.
Undergruppene har vær for seg gode og stabile sosiale miljøer der seilere og foresatte møtes
til flere gode og fine sosiale arrangementer. Styret har initiert arbeid med felles vinterfest og
ball, men det synes for tiden vanskelig å få samlet foreningens medlemmer til slike
arrangementer. Styret vil likevel rette en stor takk til de som har lagt ned frivillig innsats i
forberedelsene og planleggingen av disse arrangementene.

Anlegg
Seilerhytta er gjennom sesongen blitt tatt godt vare på av hyttekomiteen. Årlig vedlikehold er
gjennomført.
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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.
Hove med strandstua ble også benyttet til pinseleir inneværende år. Store deler av anlegget på
Hove ble benyttet under Norges Cup Joller og Brett.
Gruppa for nytt landbasert anlegg har jobbet videre. Anlegget ble vedtatt i kommuneplanen
sommeren 2007. Reguleringsarbeid av området er igangsatt. Dette tar kommunen seg av.
Gruppen for landbasser tannlegg har jobbet tett mot kommunen og forventer at det vil bli lagt
frem et forslag til regulering i løpet av første kvartal 2009. Vi takker gruppa for en fin innsats
også i år. Gruppa følger saken videre og utarbeider blant annet en organisasjonsplan for videre
fremdrift.

Web
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
fortjener også honnør for sin innsats. Høsten 2008 ble det jobbet frem nytt design for asf.no.
Det er forventet at dette blir satt i produksjon i løpet av vinteren 2009.

Materiell
I 2007 fikk klubben ny materialforvalter. Eivind Feragen har tatt ansvaret for å ivareta og
oppgradere regattamateriell. Eivind er fortsatt aktiv i denne rollen og ser til at alt
regattautstyret vårt blir tatt vel vare på. Annet utstyr blir i all hovedsak ivaretatt av
undergrupper.

Økonomi
Økonomien til Arendals Seilforening er god. For 2008 er det et bra overskudd på driften. Noe
av årsaken til dette er at enkelte kostnadskrevende oppgraderinger ble utsatt til 2009, men
2008 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 gi en
betydelig støtte til noen av yngste seilernes til trening og regatta.
Styret ønsker å rette en stor takk til Anne Syrdalen, vår kasserer gjennom mange år.
Hun har vært en uvurderlig resurs og har en kompetanse som har gjort at den
økonomiske driften av foreningen alltid har vært velderevet. Når hun nå velger å slutte
med denne oppgaven, er det med stor glede vi kan si at hun har takket ja til å være leder
for APL Race Week 2009. Anne, takk fot topp innsats og lykke til videre.
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 NorgesCup,
Pinseleir, ARWA og Two Star, samt de som er ledere for undergruppene og sikkert
mange andre.

For styret i ASF
Finn Thorkildsen
Leder
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