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ÅRSBERETNING
ARENDALS SEILFORENING 2012

Leder:    Espen Thuesen 

Nestleder:    Henrik Kjøge

Styremedlem:   Benedicte Goa Ludvigsen

Styremedlem:   Kristin Rustekaas

Styremedlem:   Philippa Jane Clark

Varamedlem:   Finn Andreassen

Varemedlem:   Einar Frodesen 

Valg komité:   Jan Krøger, John Arnold Hopstock og Jan Løschbrandt

Utdanningskontakt:  Siri Vevstad

 

Styrearbeid

Styret har i løpet av året hatt 10 styremøter.

Det har vært et velfungerende styre, med god bredde mht. til foreningens 
gruppesammensetning.

Styret har deltatt i møter med alle undergruppene i løpet av året, og deltatt 
aktivt i planlegging og gjennomføring av APL RACE WEEK , Watski Two Star 
samt andre arrangement.

APL RACE WEEK har nå skiftet navn til NOV RACE WEEK.

Årets NOV RACE WEEK er under planlegging.
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Representasjon

Styret har vært representert på årsmøte i Arendals Idrettsråd v/Einar 
Frodesen og Aust Agder Seilkrets v/Einar Frodesen og Leder.

Det har ikke vært holdt Seilting inneværende styreperiode, men Seiltinget for 
2013 blir avholdt i Tromsø i mars. Einar Frodesen og Bente Mortensen vil 
representere ASF.

Verv

Norges Idrettforbund:          Aslak Heim Pedersen - Avgått 2012
             Leder av Aust Agder Idrettskrets

Norges Seilforbund:  Astri Holden, Visepresident

Norges Seilforbund: ·  Eivind Feragen, Regatta utvalg

BB11 klasse klubb:  Arild de Lange Nilsen, styremedlem 

Norsk Brettseiler klubb:          Torstein Hopstock, Leder

Norsk Brettseiler klubb:    Morten Andersen, leder slalomgruppa

Norsk Europajolle Klubb:  Siri Vevstad, styremedlem

Norsk Europajolle Klubb: Martine Steller Mortensen, seilernes 
     representant.

Norsk Soling klubb:  Nytt styre under utarbeidelse med deltagelse 
     fra ASF

Aust Agder Seilkrets:   Leder Eilert Vierli, Jørn Vevstad styremedlem
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Grupper og utvalg

Junior (jolle/brett):         Leder Jørn Vevstad

BB11:           Leder Arild de lange Nilsen, til sept.2012,

           Eivind Berg og Pierre Nedergaard overtar.

Tur og Hav:         Leder Feda Grebovich

Soling:          Leder Johan Nyland

Medlemsregister:                  Jan Løschbrandt, til nov. 2012

           kasserer overtar

Landbasert anlegg:               Leder John Arnold Hopstock

Hyttekomité:         Finn Andreassen, til oktober 2012,

           Torstein Melhus overtar 

Utleieansvarlig Seilerhytta;    Line Melhus

APL RACE WEEK:          Jan Krøger

Regnskapsfører:         Anne Syrdalen, Philippa Jane Clark

Web:           Leif G. Andersen til jan.2013, 

            Inge Roppen overtar

Materialforvalter Jolle:         Trygve Gustavsen

Politiattester:          Benedicte Goa Ludvigsen / Kristin Rustekaas

Medlemstall

Arendals Seilforening har i dag 620 medlemmer

Oversikten over enkeltmedlemmer og familiemedlemskap er noe uklart, og 
styret ved Philippa har nå påbegynnt arbeidet for å rydde opp i dette. Stadig 
er det medlemmer som etterlyser innbetalinger og medlemsavgifter som 
kommer i retur. 
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Sportslige prestasjoner

Petter Mørland Pedersens seilte til en fanatstisk 4. plass i OL i London 2012 i 
Star klassen. Vi ønsker Petter lykke til videre med seilingen.

Vi hadde også flotte prestasjoner på lokalt plan.

Kristne Gustavsen klarte 3. plass i NM i Optimist.                   

Martine Steller Mortensen vant E-jolle klassen for jenter.

Martine ble vant også Kretsmesterskap, og Kretscup i E-jolle.

Våre jolleseilere har også deltatt internasjonalt i; E-jolle VM i Spania, JrEM  
for E-jolle og Em Optimist i Italia,

Frode Kirkedam og Alf Larsen ble Klassemestere i Soling

Carsten Hopstock ble Norgesmester i Melges både 2011 og 2012.

Sportslige arrangementer

NOV RACE WEEK
2012 med LYS klasser, BB11 og Soling.

WATSKI SKAGERAK TWO STAR
ASF var også i år medarrangør, med ansvar for ”Pit Stop Arendal”

Pinseleiren
I år med over med rekordhøyt antall deltagere i joller og på brett gjennom tre 
flotte dager på Hove.

Lag NM for E-jolle på Hove 22-23. sept. 9 lag deltok.

NC 2 Slalom Brett i Arendal kansellert pga. lit vind.

I tillegg ble det arrangert regattaer og samlinger i jolle, brett, soling, BB11 og 
LYS gjennom hele sesongen.
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Aktivitet, trening og utdanning
Junior

De mest aktive seilerne har hatt en lang sesong. Vinterseiling i Stavanger og 
deltakelse på Ice camp i Århus i februar. Pinseleiren, ble nok en gang en 
suksess med rekordhøy deltakelse. Brettseilerene var mest representert, men 
flere lokale brettseilere ønskes. 

Det har vært arrangert 2 nybegynnerkurs, med 9 nybegynnere.

Nytt av året er «Kullseilerne». Her er lek og moro benyttet for å lære 
båthåndtering fremfor kappseiling på rundbane. Kullseilergruppa har blitt en 
sammensveiset gjeng som ofte er å se på Seilerhytta. Dette er et resultat av 
foreldrenes ønsker om noe som kan bidra til å få seilerene til å fortsette å 
seile videre.

Totalt har 19 jolleseilere konkurrert på klubbnivå. 17 på kretsnivå, og 16 i 
Sørlandscupen.

Brettseilerne er stadig å se ut fra Brattholmen, og benytter mulighetene til 
god seilas når forholdene ligger til rette.

Seil Sør startet opp med 2 samlinger i Arendal. Flere Optimist og Europa 
joller fikk dele erfaringer og trenere i Seil Sør samarbeidet.

Jolleseilerne har vært representert ved internasjonale regattaer.

ASF har søkt om VM for E.jolle 2014, men nådde desverre ikke opp.
Det vurderes å søke på nytt for 2015 eller 2016.

Det har vært konsentret om trenerutvikling i 2012, og alle trenere har vært 
på trenerkurs.

BB11

BB-11 Gruppen i Arendals Seilforening kan se tilbake på 18 sesonger med 
jevn vekst av seilere, aktivitet, vinteropplag, vennskap og kunnskap.

I årets sesong har de arrangert vår, sommer og høstcup, samt 
klubbmesterskap. De var også representert med 5 båter under APLRW.
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BB11 seilerne er fremdeles flinke med gruppe bygging og sosiale aktiviteter.
I tillegg til seilaser, har BB 11 gruppa arrangert fjelltur til Hovstøyl og sosialt 
samvær på Seilerhytta.
Nettopp kombinsajonen av vennskap og seilkunnskap, er tydelig en vesentlig 
del av BB11 seilerenes filosofi. Dette ser man tydelig ved deres samhold og 
aktivitet i gruppens tilholdssted nær Krøgenes. Leder har vært på besøk og 
sette hvordan det sosiale kombineres med båtentusiasme og restaurering og 
vedlikehold av BB11 båtene. Det kan anbefales et besøk på torsdagskvelden.
 

Soling
Soling aktiviteten har gått noe ned, men 7 båter deltok i de lokale regattaene 
i 2012.
Med innføringen fra i fjor med onsdag som seilingsdag, sammen med Tur og 
Hav, viser seg å fungere bra og det ble sosialt etter seilasene.

Det var ingen deltagelse fra de lokale Soling-seilerne i VM i 2012, men to 
seilere fra ASF deltok i EM i Århus ombord i ASF-båten NOR 147. samme 
mannskap ble også Klassemestre avholdt i Tønsberg. De vant også NOV Race 
Week, Soling.
Samme båt og mannskap tok turen til Uruguay for å seile Sør Amerikansk 
mesterskap i november.

Potensialet for Soling er stort, da det fremdeles er mange båter i byen.

Tur og hav
Onsdagsregattaer har vært T&H gruppens hovedaktivitet gjennom alle år og i 
2012 har det vært god deltakelse. Det stillte 25 båter til start på vårcupen og 
19 på høstcupen. 

Gruppen hadde foruten lokale seilaser, deltagende båter i Watski Two Star, 
Flødeseilasen og Færderseilasen.
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Andre året på rad arrangerte ASF T&H gruppe Tromøya Twostar. Målet er å 
etablere en endags kystnær seilas til alle shorthand-interesserte seilere på 
Sørlandet. 7 båter stillte til deltok.
 
Det ble arrangert vår og høst cup med virtuell (datamaskin) seiling på egen 
server tredje år på rad. 13 deltakere frisket opp regler og taktikk med disse 
seilasene. Det ble det også arrangert klubbmesterskap .

2 nybegynnerkurs. Vårens med ca. 20 deltagere med innføring i teori og 
praktisk gjennomgang i båter. 
Høstens nybegynnerseilkurs for Redningselskapets ungdom. Teori og seilas 
for ungdommen og deres foreldre.

Vinter aktiviteter.

BB11 gruppe holder jevn aktivitet i Bua gjennom hele vinteren.
Tur og hav arrangerer virtuell regatta på nett.
Juniorgruppa har jevnlige møter og sammenkomster.

Sosiale arrangement.

St. hans feiring på seilerhytta.
Mye sosialt rundt grillen på seilerhytta gjennom hele sesongen.
Alle undergrupper hadde sosiale arrangement i forbindelse med 
sesongavslutning.
Tur og hav arrangerte felles tur til Lyngør.
BB11 arrangerte fjelltur til Hovstøyl.

Anlegg

Seilerhytta på Brattholmen fremstår i god stand. Mye vedlikehold har blitt 
gjort den senere tid. Maling, snekring av ny tram ved toilet og mye 
støpearbeid.
Ny flytebrygge med nye moringer er lagt ut.
Brygga foran hytta er støpt opp med nytt dekke/nytt skjørt.
Det er innkjøpt nye senger, sofa og TV.
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Hytta er en populær møteplass gjennom sesongen, og vertskapet gjør en 
kjempejobb.
Hytta har vertskap fra St. hans til andre uka i august.

I sommer fikk vi besøk av flere båter fra Royal Yacht Squadron på Isle of 
Wight, England. Som holdt en større middag under trygg og velsmakende  
servering av Henrik. Besøket var etter en henvendelse fra KNS. Været var flott 
og Seilerhytta viste seg fra sin beste side. Noe utfordrende å skaffe 
bryggeplass til så mange båter, men vertskapet taklet dette også. Våre 
gjester var meget takknemlige, og ASF har mottatt et hyggelig takkebrev fra 
våre nye venner i vest, hvor de berømmer vårt vakre anlegg og den 
gjestfrihet de møtte.

Landbasert seilsenter

Det har også dette året vært jobbet med etablering av et nytt seilsenter i 
Slaabervig. Gruppen, med leder John Arnold Hopstock og Johan Nyland i 
spissen har gjort en stor innsats. 

Under revidering av kommuneplanen valgte bystyret med knappest mulig 
flertall å trekke Slaabervig ut av kommuneplanen.

Kommunen ønsker i samarbeid med Seilforeningen å finne frem til et nytt 
egnet sted for landbasert anlegg.

WEB/kommunikasjon

Websiden er en viktig informasjons kanal, som er flittig brukt av gruppene.
Web ansvarlig er i gang med oppgradering av platformen og forbedring av 
hjemmesidene. 
Facebook er også en populær informasjonskanal, som kanskje med fordel 
kunne blitt brukt mer av alle gruppene.

Økonomi
Økonomien i foreningen er bra, og det er inntjeningen på de store 
arrangementene som er en veldig viktig bidragsyter til foreningens drift.
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Styret, med stor innsats fra Anne Syrdalen, har søkt og og mottatt midler 
som har vært et godt bidrag til seilforeningens økonomi, for utbedring av 
Seilerhytta og ny motor til følgebåt.

Styret ønsker å nedsette en egen sponsorgruppe, men det har vist seg 
vanskelig å finne medlemmer til denne oppgaven. Det jobbes kontinuerlig 
med å finne nye sponsorinntekter.

Avslutning
Det har vært ett godt og aktivt år i foreningen, den gode deltagelse på 
Pinseleiren, og øvrige seilaser, viser at det er stor interesse for seiling. 
Gruppene er aktive, og dugnadsinnsatsen er stor. Det arbeides kontinuerlig 
for å arrangere nye regattaer og arrangementer.

Styret vil takke alle som har bidratt for ASF. En stor takk til alle for den gode 
jobben i gruppene, og alt frivillig arbeid. Det ligger mange timers innsats 
bak, for å gjøre Arendal Seilforening til det den er, for å fremme seilsporten.

Februar 2013

For styret
Espen Thuesen
Leder ASF
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