Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem

Jan Løschbrandt
Bente Mortensen
Ulf Duus Carlsen
Eivind Berg
Tor Dahl
Eva Johnsen Holm
Tom Erik Smedal

Styrearbeid
Styret har i beretningsåret (2009) avholdt 10 styremøter i forbindelse med foreningens drift,
samt hatt utstrakt kontakt via e-mail og telefoner. I tillegg har Styrets medlemmer deltatt
aktivt i møter vedrørende APL Race Week 2009 og 2010 samt med gruppe for Landbasert
anlegg. Styret og undergruppene har avholdt planleggingsmøter samt befaring på
Brattholmen.

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 Brettseiler Klubb (NBK)
International Formula Experience
Association
Norsk Solingklubb

Aslak Heim Pedersen, medlem idrettsstyret
Astri C. Holden
leder Aslak Heim Pedersen
Eilert Vierli/Torstein Hopstock
Ole Richard Mortensen
Gro Gustavsen
Arild de Lange Nilsen
leder Torstein Hopstock
Eivind Feragen
Preben Asbjørnrød
Jan Kirkedam
Petter Hammarstrøm

Arbeidsgrupper
Jollegruppe
BB11
Tur / Hav
Hyttekomité
Brettgruppa
Solinggruppa
Regnskapsfører

leder
leder
leder
leder
leder

Harald Mortensen
Pierre Nedergaard / Arild de Lange Nilsen
Kim Reinfjord
Jan Ivar Terkelsen
Eivind Feragen/Astri C. Holden/
Torstein Hopstock
leder Johan Nyland
ansv Anne Syrdalen
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Medlemsregister
APL Race Week Arendal
Torungen Cup
Junior Nordisk Mesterskap
Seilsportsanlegg
Web
Materiellforvalter regattautstyr

ansv
leder
leder
leder
leder
leder

Jan Løschbrandt
Anne Syrdalen
Johan Nyland
Bente Langerud Mortensen
John Arnold Hopstock
Leif G. Andersen
Eivind Feragen

Medlemstall
Arendals Seilforening har også i 2009 hatt økning i nye medlemmer. Gjennom året har det
imidlertid vært ryddet i medlemsregisteret ift passive, ikke betalende medlemmer. Dette
medfører at totalt antall medlemmer fremstår som noe lavere enn i 2008. På tross av dette er
medlemsinntekten i regnskapet høyere i år enn i fjor. Det har ikke blitt purret på
medlemsavgiften i 2009. Det arbeides videre med forbedring av foreningens medlemsregister.

Sportslige prestasjoner
Foreningens satsing på trening og regattaseiling viser å ha gitt resultater. Undergruppenes
årsberetninger gir en bedre og mer detaljert oversikt over sesongens aktiviteter og resultater.
Styret har bemerket seg følgende resultater i 2009 og gratulerer:
BRETT
- Vegard Johan Eimind
- Halvard Holden Feragen

1.plass Norges Mesterskap
1.plass Junior Nordisk Mesterskap

JOLLESEILING
- Jon Aksel Mortensen

1.plass, E-jolle, Junior Nordisk Mesterskap

KJØLBÅTER, ENTYPE, TUR & HAV
- Petter Mørland Pedersen
1.plass X35 NM og 1.plass matchracing NM
APL-ansatte
1.plass X35 NM
-

Eivind Feragen, Jan Krøger,
Petter Hammarstrøm 2.plass NM i Soling, 3.plass Nordisk Soling
Preben Asbjørnrød
1.plass Dansk Mesterskap og 1.plass Svensk Mesterskap

Elitesatsing
Årsmøtet 2008 diskuterte kriteriene for tildeling av midler til elitesatsing. Årsmøtet ga det nye
Styret i oppgave å fordele avsatte midler fra regnskapet 2008 basert på aktiviteten for 2008.
Styret valgte å dele ut kr 10000,- til Petter Mørland Pedersen basert på hans satsing mot
Olympiske Leker (2008 og videre mot 2012) i tillegg til hans positive vilje til å holde foredrag
for klubbens medlemmer.
Årsmøtet 2008 ønsket at Styret utarbeidet nye retningslinjer for tildeling av midler til
elitesatsing. Kriteriene skulle være klare og datoer angitt ift en eventuell søknads- og
tildelingsprosess. Styret har diskutert dette i flere styremøter. Vi har i tillegg sjekket hva andre
seilforeninger gjør på dette området. Styret finner det vanskelig å være mer presis enn dagens
ordning er, og anbefaler derfor at ordningen avvikles. For 2009 ønsker Styret ikke å tildele
noe støtte til elitesatsing.
Styret ønsker å benytte våre eliteseilere og andre ressurspersoner som foredragsholdere og vil
godtgjøre dette.
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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 2009:
-

-

Sørlandscup for joller og brett i april
Pinseleir for joller og brett juni
NorgesCup Brett, mai (Bic) og juni (Formula)
Watski Two Star med mer enn 100 deltagende båter juni
Seilkurs med joller og brett hele juli mnd.
APL Race week juli/aug inkludert
o Junior Nordisk Mesterskap for Optimist, Zoom8, Europajolle, Laser og RS:X
med 300 deltakere
o Veidekke Golden Cup for Optimist med 30 deltakere. Her sponset Veidekke
både denne cupen og seiling med NorSteam.
o NM og Nordisk for Soling med 20 deltakere
o Lys og BB11 (Torungen Cup)
Seilskole august for joller og brett
Kretsmesterskap, kretscup og klubbmesterskap for joller, brett og Soling august
Lag NM for Europa-joller i oktober
Ukedagsseilaser for de fleste båttyper

Junior Nordisk Mesterskap ble arrangert i samarbeid med Grimstad Seilforening og
Christiansands Seilforening. Vi takker for godt samarbeid og ser dette som en god modell for
foreningene på Sørlandet til sammen å arrangere store nasjonale og internasjonale seilaser.
ASF er en ettertraktet arrangør for store seilbegivenheter. 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 2010 er i
grove trekk allerede planlagt med blant annet VM i X41 i tillegg til de tradisjonelle klassene
under APL Race Week.

Aktivitet, trening og utdanning
ASF har som alle idrettsforeninger under Norges Idrettsforbund innført krav om politiattest til
alle trenere eller personer i særskilt tillitsforhold til unge idrettsutøvere.
Pinseleiren ble også i år arrangert med god deltakelse. Dyktige trenere og Hove-området med
kilen og havet trygget bra trening i varierende forhold for nybegynnere og for de mer erfarne.
Foreningens jolleseilere hatt en lang sesong med Christoffer Lyngvi som hovedtrener.
Nybegynnerkurset startet i år under Pinseleiren med noe færre deltakere, men til gjengjeld ser det ut
til at flere fortsetter å seile. Vi ønsker å ha fokus på å ta vare på disse rekruttene de neste årene.
Klubben har i 2009 hatt aktive seilere i Optimist og Europajolle. Junior Nordisk Mesterskap
på hjemmebane har for mange vært årets høydepunkt. Klubben disponerer 3 A-joller som blir
brukt aktivt til rekruttering og seilkurs.
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. Klubben har også i år vært så heldig å motta 10 nye
brett fra Svein Rasmussen.
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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 50 barn/unge har deltatt her. I tillegg har seilskole for joller og brett
vært arrangert i august.
BB11 har som tradisjonen tilsier brukt tiden på sine klassiske tresmykker i vintersesongen
samt vår- og høstcup ukentlig fra juni til september på byfjorden. APL Race Week har vært et
av årets høydepunkt for klassen. I tillegg har gruppen ukentlige samlinger hele året igjennom i
”båthallen” på Saltrød. 5 båter stilte også i NM i Kragerø.
Tur / Hav har i sesongen hatt over 20 båter på onsdags-seilasene. Det har vært en stor økning i
aktivitet med flere nye seilere. Tradisjonen tro har Tromøya rundt og den tradisjonelle vår/høstcup blitt avholdt.
Solinggruppa har også hatt høy aktivitet gjennom året. Miljøet er stabilt og torsdag er i 2009
valgt som fast regattadag. Dette for at medlemmene også kan delta på tur&hav sine
onsdagsseilaser. NM og Nordisk for klassen ble arrangert under årets APL Race Week.
Dommer I/Arrangørkurs I ble arrangert våren 2009.
Beredskapsplan for ASF er diskutert og vurdert. Arbeidet er svært omfattende og Styret
mener at dette må NSF støtte klubbene med.

Vinteraktivitet
Petter Mørland Pedersen holdt foredrag for foreningens medlemmer i APL sine lokaler uken
før påske. BB11 miljøet er de mest aktive gjennom vinteren. Sesongen 08/09 var det svært
varierende fremmøte på tilbud om innebandy. Som følger av liten interesse, har denne
aktiviteten ikke blitt videreført for sesongen 09/10.
Torstein Hopstock, Jan Løschbrandt og Bente Langerud Mortensen deltok på Seiltinget i
Stavanger i mars.
En rekke av klubbens unge brett- og jolleseilere har gjennomført og bestått båtførerkurs før
jul.

Sosiale arrangementer
I 2009 ble det arrangert familiefest på St.Hans med mange deltakere og god stemning.
Vinterfest ble planlagt, men ikke gjennomført. Nytt arrangement er planlagt på Fortet på
Hisøy i februar 2010.
Dugnadsfest for involvert i APL Race Week ble avholdt i september på seilerhytta.
Det har vært Styrets intensjon å få til sosiale samlinger på tvers av undergruppene og dette bør
ha fokus også i fremtiden.

Anlegg
Seilerhytta er gjennom sesongen blitt tatt godt vare på av hyttekomiteen. Utstrakt utbedringsarbeid er gjennomført. Styret har bevilget ekstra midler for straks-tiltak knyttet til utbedring
av anlegget på Brattholmen.
Ny flott, stor brygge er bygget på kort tid med stor dugnadsinnsats fra mange medlemmer i
klubben. Stor takk til så vel ildsjeler som dugnadsvillige medlemmer.
Junior Nordisk i midten av juli disponerte aktivt hele Brattholmen. Dette til stor glede for så
vel deltakere som arrangører og dommere.
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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 Junior Nordisk Mesterskap i juli.
Gruppa for nytt landbasert anlegg har jobbet videre. Anlegget er nå vedtatt i kommuneplanen
sommeren 2007. Reguleringsarbeid av området er i en prosess. Kommunen har avholdt åpent
informasjonsmøte om regulering av området. Fylkesmannen har innsigelser. Arendal
kommune fører saken videre. ASF har avholdt møte med velforeningene ang landbasert
anlegg. Gruppa for landbasert anlegg følger saken videre.

Web / Materiell
Websiden til ASF er eneste felles informasjonskanal i klubben. Nytt design på våre
hjemmesider ble implementert våren 2009. Alle undergrupper ble invitert til kurs for å sikre
kompetanse for å publisere informasjon på hjemmesidene. Det er et mål for fremtiden at alle
undergrupper publiserer aktivt slik at sidene våre blir en god kommunikasjonskanal.

Økonomi
Økonomien til Arendals Seilforening er god. For 2009 er det et bra overskudd på driften.
Det har vært flere diskusjoner om innføring av lisens. Styret spurte sine medlemmer ved hjelp
av medlemsundersøkelse på nett og ba undergruppene om innspill i saken. Disse innspillene
ble oppsummert i notat til NSF.
Grasrotandelen er innført uten at ASF har klart å få store inntekter fra dette.
Tradisjonell Bingo gir klubben over kr 100000 pr år i inntekter.
Det er startet et arbeid med etablering av elektronisk arkiv for klubben.
Det er søkt anleggsmidler til ny RIB basert på behov i jolle- og brettmiljøet. Det er ikke søkt
anleggsmidler til den nye brygga. Dette bør gjøres for neste år.
Det har også i år vært mulig å dekke en del av de yngste seilernes utgifter ved trening og
regatta.
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 store arrangementer slik som NorgesCup,
Pinseleir, ARWA og Two Star, samt de som er ledere for undergruppene og sikkert
mange andre.

For styret i ASF
Jan Løschbrandt
Leder
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