	
  

ÅRSBERETNING
ARENDALS SEILFORENING 2010
Leder:

John Arnold Hopstock

Nestleder:

Espen Thuesen

Styremedlem: Jarle Stokke Olsen
Styremedlem: Øyvind Fremmerlid
Styremedlem: Randi Askeland Bergstad
Varamedlem:

Morten Andersen

Varamedlem:

Benedicte Goa Ludvigsen

Styrearbeid
Styret har dette året hatt 15 styremøter.
Alle som har sittet i styret ble valgt som nye til styret i 2010. Kun leder hadde styreerfaring i
ASF fra tidligere. Med bakgrunn i dette arrangerte styret et møte med alle undergrupper og
komiteer helt i starten av foreningsåret, slik at styret fikk en orientering om undergruppenes
virksomhetsområder.
Det arbeidet som skulle gjøres av styret ble fordelt på alle styremedlemmene. Hver enkelt har
hatt definerte oppgaver og ansvar, også mot undergruppen .Dette har gjort styrearbeidet mer
effektivt, interessent og enklere.
Styret har deltatt på møter og sesongavslutninger i undergruppene. Videre har styret arbeidet
aktivt for at APL RACE WEEK i samarbeid med FLØDESEILASEN skal kunne kåre
Sørlandsmester i flere lysklasser sommeren 2011. ASF lykkes i dette arbeidet, og
sørlandsmestere vil til sommeren bli kåret under APL RACE WEEK.
Styrets leder og leder for APL RACE 2011 har fremforhandlet avtale med APL for
arrangementet i 2011.
Styret har deltatt på møter i APL RACE WEEK komiteen .
For å styrke foreningens økonomi, stilte hele styret opp under økonomiprosjekt
”sørlandsrederne på seilerhytta”. Under kyndig ledelse av Henrik ble den beste sjømaten
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servert til svært fornøyde redere. Det er mange muligheter for god inntjening i hyggelige
prosjekter knyttet opp mot seiling og seilerhytta.
Jolle og brettgruppen er i løpet av året knyttet sammen i en juniorgruppe. Et konstruktivt
innspill fra Tonje Hopstock førte raskt til enighet om hvordan gruppene kunne organiseres.
Man vil med den nye modellen kunne drive mer effektivt og kostnadsriktig. Videre vil det
være gevinst bl.a. med tanke på bruk av utstyr og trenere. En gruppe vil være gunstig i forhold
til god klubbygging, og riktig i forhold til ”Barne og ungdomsvennelig sertifisering”
Styret har også utarbeidet retningslinjer vedrørende seilkurs i ASF regi – jolle brett juli mnd.
Det er også gjort vedtak vedr. trenerlønninger.

Representasjon
Styret har vært representert på årsmøte i Aust- Agder Idrettskrets og Aust- Agder Seilkrets.
Videre har styret vært tilstede på møter i Arendal Idrettsråd, Aust- Agder Seilkrets, AustAgder Idrettskrets .

Verv
Foreningens medlemmer har hatt følgende verv utenfor ASF.
Norges Idrettsforbund:

Aslak Heim Pedersen,
medlem idrettstyre og leder av Aust- Agder idrettskrets.

Norges Seilforbund:

Astri C. Holden, styremedlem

Norsk Europajolleklubb:

Ole Richard Mortensen, leder

Norsk Optimistjolleklubb: Gro Gustavsen, styremedlem
BB 11 klasseklubb:

Arild de Lange Nilsen, styremedlem

Norsk Brettseilerklubb:

Torstein Hopstock, leder

Norsk Brettseilerklubb:

Morten Andersen, styremedlem rekrutteringskomiteen

Internasjonal Formula:

Experience Association : Eivind Feragen

Norsk X – 41 klubb:

Lars Jomås, styremedlem.

Norsk Solingklubb:

Preben Asbjørnrød, styremedlem, Jan Kirkedam, styremedlem

Aust- Agder Seilkrets:

Eilert Vierli, leder. Ulf Duus Carlsen, styremedlem.
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Arbeidsgrupper / Utvalg
Jolle: Leder Trygve Gustavsen

Medlemsregister: Jan Løchbrandt

Brett: Leder Henrik Kjøge

APL RACE WEEK : Leder Jan Krøger

BB 11: Leder Arild de Lange Nilsen

Regnskapsfører: Anne Syrdalen.

Tur&Hav: Leder Feda Grebovic

Seilsenter Slaabervig: Leder John Arnold Hopstock

Soling: Leder Johan Nyland

Web: Leder Leif G. Andersen

Hyttekomité: Leder Jan Ivar Terkelsen

Materialforv. regattautstyr: Eivind Feragen.

Medlemstall
Arendals Seilforening har i dag 550 medlemmer.
Det har vært en utfordring å få ut medlemskontingent til alle medlemmene. Dette har ført til
at medlemstallet antagelig er noe høyere enn det som fremkommer i år. Følgelig er inntektene
fra medlemskontingenten lavere i år. Det er sendt ut purring en gang. Det må arbeides videre
med systemet for innkreving av kontingent.

Sportslige prestasjoner
Det har vært stor aktivitet på seilehytta både i brett og jollegruppa. Våre seilere har deltatt i
lokale, nasjonale og internasjonale mesterskap.
Styret har bemerket seg følgende resultater i 2010 og gratulerer:
Jolle: Jon Aksel Mortensen sølv i VM europajolle lag.
Brett: Vegar Johan Eimind 2 plass NC sammenlagt.
X - 41: 1. plass VM X 41 Jarle Stokke Olsen som mannskap på en båt fra Estland.
Soling: Preben Asbjørnrød skipper i egen båt. 2 plass NM,2 plass Svensk Mesterskap, 2 plass
Dansk Mesterskap.
5,5 m: Petter Mørland Pedersen VM sølv, som mannskap i en KNS båt. Petter var også med
og vinne World Cup sammenlagt i Star Boat.
Viser ellers til undergruppenes fyldige resultatlister.

Sportslige arrangementer
Fellestur for Tur & Hav til Lyngør med seks båter.
Tromøya rundt med 8 båter
Alle klasser arrangerte klubbmesterskap, høst og vårcup
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APL RACE WEEK med VM X – 41 og Torungen Cup med lys klasse, BB 11 og Soling.
Watski Skagerak Two Star med 106 deltakere med stopp i Arendal.
One Star 11 båter.
Norges Cup Formula brett
Joller og brett har hatt ukentlige treninger og treningsregattaer.
Det har også vært arrangert krets og sørlandsregatta for joller og brett.

Havseilas
Som de første i verden noensinne har to arendalsseilere fullført seilas rundt Nordpolen. Trond
Åsvold og Finn Andreassen gjennomførte seilasen på en strålende måte, og ble tatt imot på
spektakulært vis da de ankom Arendal etter turen. Vi gratulerer disse seilerne som tok en
utfordring utenom det vanlige.

Elitesatsing
Dette året har vi hatt flere seilere som gjør satsing mot elitenivå. Både i europajolle og brett
har vi utøvere gjennom flere år som har satset bevisst. De fleste europajolleseilerne er
fremdeles relativt unge og har mye å gå på. Det samme gjelder de brettseilerne som er under
20 år.
Det er nødvendig at junioravdelingen får kompetente trenere og ledere både på brett og
jollesiden. Videre er det avgjørende at seilere som satser blir ledet inn mot en
toppidrettskultur. ASF har startet dette arbeidet ved at vi nå går inn i et samarbeid med
kompetansesenter for toppidrett i Agder, - KIA.
Vegard Johan har også i år vist hvilket talent han er. Vi håper at han satser videre mot en ny
sesong.
Martine Mortensen ble tatt ut til VM europajolle for første gang.
Petter Mørland Pedersen i Star båt gjør en OL satsing mot London i 2012. Petter har i mange
år representert sin klubb på en fin måte lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Klubben må bli
flinkere til og bruke Petter som instruktør og inspirator for både barn, unge og voksne.
ASF har også seilere i Soling klassen som ligger på et svært høyt nivå. Det er å håpe at flere
seilere henger seg på de som allerede konkurrerer nasjonalt og internasjonalt.

Aktivitet, trening og utdanning
ASF har som alle idrettsforeninger tilsluttet NIF innført krav om politiattest til alle trenere
eller personer i særskilt tillitsforhold til unge idrettsutøvere. I vår forening har to i styret,
Benedicte Goa Ludvigsen og Øyvind Fremmerlid ansvaret for kontroll av politiattester.
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Pinseleiren ble også i år arrangert med bra deltakelse. Gode treningsbaner i Hovekilen og ute
på havet ga optimale treningsforhold for alle klasser. Det er helt nødvendig at
markedsføringen av denne leire starter tidlig. Likeledes er det avgjørende at man tidlig kan gå
ut med gode trenernavn.
Jolleseilerne fikk en lang fin sesong, med ukentlige treninger og treningsregattaer . Opp til 25
joller var på fjorden samtidig på treningskveldene. 10 jolleseilere ble tatt ut til internasjonale
mesterskap og representerte Norge og ASF.
Brettgruppa kom godt i gang, med nybegynnerkurs i juni med 10 deltakere. Ukentlige
treninger på seilerhytta gjennom hele sesongen. Seks seilere deltok i NC og flere var med i
regattaer i utlandet. Den nye brettbrygga ved startbua ble en suksess, og samlet rekordmange
seilere hele sommeren.
Junioravdelingen har ambisjoner om breddeseiling og elitesatsing. Da er det avgjørende at
ledere skoleres og at kompetente trenere tar ansvar i gruppen.
På sommerseilskolen for brett, optimistjolle og A- jolle var det flere deltakere enn noen gang.
Dette er et spennende tilbud til fastboende og tilreisende. Arendal Kommune v/ turistkontoret
er svært glade for tilbudet som ASF tilrettelegger hver sommer.
BB 11 deltok bare med en båt under årets NM i Brevik. Det var 13 båter med i APL RACE
WEEK. Gruppen arrangerte fjelltur til Nystøl i høst. Gruppen møtes hver uke hele vinteren
for sosial hygge, båtprat og reparasjoner og klargjøring av båtene.
I Soling klassen var det ni båter med i klubbmesterskapet. Det var kun to båter fra klubben
som deltok i internasjonale mesterskap denne sesongen. Fire båter fra ASF stilte til start
under NM i Tønsberg. Neste år håper vi at flere av de passive båtene blir mer og se på
fjorden.
Tur og Hav hadde god deltakelse på onsdagsseilasene. Nærmere 30 båter deltok i vår .Hver
seilas ble avsluttet på seilerhytta med grilling. Kim Reinfjord arrangerte populært
nybegynnerkurs i vår som samlet 30 deltakere. Flere og flere båter fra ASF er å finne på
resultatlistene i Agder. Tur og Hav er en gruppe som stadig blir sterkere i ASF.

Vinteraktivitet
I februar 2010 inviterte Tur og Hav på skitur til seilerhytta. 50 – 60 deltok, og mange fikk nok
sin første tur til Brattholmen på ski. De sprekeste tok seg over til Mærdø, før grillmat ble
servert på seilerhytta.
Tur og Hav arrangerte vintercup med virtuell seiling på egen server andre år på rad. 13 deltok
og lærte en god del regler og taktikk.
Jolle og brettgruppa har hatt sosial sammenkomst på Peppes Pizza.
Finn Andreassen holdt i februar 2011 et interessent foredrag om seilasen han og Trond
Åsvold hadde rundt Nordpolen.
Ellers går aktiviteten i ”bua” til BB gruppa som normalt på denne tiden av året. Leder har
vært på besøk. Der nede går båtpraten ivrig for seg, samtidig som kaffen serveres. Er besøk i
hos BB folket kan anbefales.
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Sosiale arrangementer / sammenkomster
En god tradisjon er familiesammenkomsten på seilerhytta St. Hans. Mange deltok og
stemningen var som vanlig god. Dugnadsfest ble det på Steenhuset etter APL RACE WEEK.
Alle undergruppene har sosiale arrangementer i forbindelse med sesongavslutning. Det har
også styret med ledere av komiteer og undergrupper.
Hele fellesferien er det vertskap på seilerhytta, og hytta er selvfølgelig åpen for alle. Grillene
tennes hver kveld, og stadig flere tar middagen med ut til Brattholmen.

Anlegg / Arenaer
Seilerhytta er også gjennom denne sesongen tatt godt vare på av hyttekomiteen. En fantastisk
gjeng, godt ledet av Jan Ivar Terkelsen. Styret retter spesielt en stor takk til de som tar et
overordnet ansvar på Brattholmen.
Brattholmen fremstår i god stand, men det er alltid behov for nye investeringer der ute. Mye
ble forbedret denne sesongen, og listen over ting vi må ta tak i til våren allerede er skrevet.
I tillegg til vår sportslige bruk av hytta har den vært mye utleid. Fra St. Hans og til andre helg
i august har hytta vært bemannet med vertskap, - en populær gjestehavn.
For å tilfredsstille alle behov våre medlemmer har for utøvelse av seilsporten, er vi avhengi av
å disponere anlegg og arealer på land. Dette førte til at vi gjennom sesongen leier – låner ca.
15 forskjellige steder. I tillegg kommer alle våre møter i undergrupper og komiteer som stort
sett å gjennomføre privat.
ASF har også dette året arbeidet for å etablere et nytt seilsenter i Slaabervig.
Reguleringsplanen er nå til avsluttende behandling hos fylkesmannen som hadde innsigelser.
Statens Vegvesen og Aust- Agder Fylkeskommune hadde også innsigelser, men disse er
frafalt. Når saken er ferdigbehandlet hos fylkesmannen går saken til planutvalget og bystyret.
Sier bystyret ja, kan ASF starte planarbeidet med nytt seilsenter i Slaabervig.

Web / Kommunikasjon
Websiden til ASF er ikke lengre eneste informasjonskanal. Flere av undergruppene er på
Facebook, en populær informasjonskanal også i vår klubb. Styret i ASF og alle lederne av
undergruppene ble invitert til kurs for å sikre kompetanse for å publisere informasjon på
hjemmesidene. Alle undergruppene benytter seg også av e post når meldinger skal ut til
medlemmene.

Økonomi
Økonomien i foreningen er god. Utgifter og inntekter kan variere noe fra år til år. Dette fordi
regattaarrangementene har forskjellige kostnader og ikke alltid tilsvarende inntjening.
Uforutsette utgifter på seilerhytta kan også trekke opp utgiftsiden.
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Bingo har ikke lengre den samme inntjeningen som før. De årlige faste regattaarrangementene
gir et viktig bidrag til foreningsdriften.
ASF har en kort ”høysesong” hva gjelder bruk av penger og inntjening. Det er derfor svært
avgjørende at alle prosjekter er godt planlagt, med realistisk fremdrift og budsjett. I alle
prosjekter hvor det er økonomi skal det være en økonomiansvarlig. Et prosjektregnskap skal
leveres til regnskapsfører etter prosjektavslutning.
Det er helt nødvendig at foreningen er aktiv i forhold til søknader om statlige og kommunale
støtteordninger som f. eks. de som finnes gjennom Norsk Tipping.

Avslutning
Driftsåret som nå avsluttes har vært et godt år for ASF. Betydelige investeringer er gjort på
seilerhytta. En stor regattasesong har foreningen også gjennomført.
Våre unge seilere har hatt fremgang, mange har nådd sine mål. Arbeidet med et seilsenter i
Slaabervig har gitt resultater, vi er nå på den siste leggen før målgang. Komiteen som arbeider
med denne saken ser nå frem til at de siste innsigelsene trekkes, og at reguleringsplanen får
sin endelige politiske behandling i bystyret
Styret vil takke alle, - og det er mange som har vært med i de tusener av timer som er lagt ned
i godt dugnadsarbeid. Ingen er glemt, dere kan alle være med og dele gleden ved å ha en
idrettsklubb som Arendals Seilforening. Uten den lagånden som hersker i ASF hadde vi ikke
klart og stå frem som det vi er.
En helt spesiell takk må gå til det arbeidsvillige og engasjerte styret som har vært med på
seilasen dette året.

Februar 2011

For styret
John Arnold Hopstock
Leder ASF
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