
 

 
ÅRSBERETNING 
Arendals Seilforening 2013 
 

 
Leder: Espen Thuesen, til november 2013 
 Henrik Kjøge, fra november 2013 
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 NOV RACE WEEK , Watski Two Star samt andre arrangement. 

Årets NOV RACE WEEK er under planlegging. 

Representasjon 

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

Seilkrets v/Einar Frodesen og Leder. Det har vært holdt Seilting i 2013 i Tromsø i mars. Einar 

Frodesen og Bente Mortensen representerte ASF. 

Verv 

Norges Seilforbund: Bente Mortensen, Styremedlem 
Norges Seilforbund:  Eivind Feragen, Regatta utvalg 
BB11 klasse klubb: Arild de Lange Nilsen, styremedlem 
Norsk Brettseiler klubb: Morten Andersen, leder slalomgruppa 
Norsk Europajolle Klubb: Siri Vevstad, styremedlem 
Norsk Soling klubb: Nytt styre under utarbeidelse med deltagelse fra ASF 
Aust Agder Seilkrets: Eilert Vierli (leder) og Jørn Vevstad (styremedlem) 
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Grupper og utvalg 

Junior (jolle/brett): Leder Jørn Vevstad 
BB11: Leder Eivind Berg og Pierre Nedergaard. 
Tur og Hav: Leder Feda Grebovich 
Soling: Leder Johan Nyland 
Medlemsregister: Philippa Jane Clark 
Landbasert anlegg:  Leder John Arnold Hopstock 
Hyttekomité: Torstein Melhus overtar 
Utleieansvarlig Seilerhytta:  Line Melhus 
NOV RACE WEEK: Jan Krøger 
Regnskapsfører: Anne Syrdalen, Philippa Jane Clark 

Materialforvalter Jolle: Trygve Gustavsen 

Politiattester: Benedicte Goa Ludvigsen / Kristin Rustekaas 

Se egne årsmeldinger fra undergruppene. 

Medlemstall 

Arendals Seilforening har i dag cirka 550 medlemmer. 

Oversikten over enkeltmedlemmer og familiemedlemskap er noe uklart, og styret ved Philippa har nå 

påbegynt arbeidet for å rydde opp i dette.  

Ny nettside har en medlemsfunksjon som vi håper vil lette behandlingen av medlemsregisteret. Se 

www.asf.no  

Sportslige prestasjoner 

NOR 147 med Lars Ingeberg, Frode Kirkedam og Alf Larsen ble klassemester i Soling i 2013. 

Petter Mørland Pedersen med mannskap ble Norgesmestere i Matchrace. 

Petter Mørland Pedersen ble også Norgesmester i ORC om bord på Team Wolfpack.  

Martine Steller Mortensen ble beste kvinnelige Europajolleseiler de to siste årene, men da det har 

manglet 1 kvinnelig seiler begge årene på å fylle mesterskapskravet er hun bare blitt klassemester. 

Hun fortjener likevel å bli nevnt og seiler forøvrig nå Nacra 17 sammen med Nicholas Fadler 

Martinsen og satser mot OL. 

Sportslige arrangementer 

NOV RACE WEEK 2013 med LYS klasser, BB11 og brett. 

WATSKI SKAGERAK TWO STAR. ASF var i år medarrangør for 10’ende gang, 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. 

NC Optimist og Zoom 8 31.mai – 2.juni i Arendal. 

I tillegg ble det arrangert regattaer og samlinger i jolle, brett, soling, BB11 og LYS gjennom hele 

sesongen. 

Som rekruttering av yngre seilere har det også i år vært arrangert sommerseilskole for jolle og brett 

samt samarbeid med idrettslinjen på Sam Eyde videregående skole. 

http://www.asf.no/
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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.   

Hytta er en populær møteplass gjennom sesongen, og vertskapet gjør en kjempejobb. 

Hytta har vertskap fra St. hans til andre uka i august. 

Landbasert seilsenter 

Gruppen med leder John Arnold Hopstock og Johan Nyland i spissen jobber videre med kommunen 

for sammen å finne frem til et nytt egnet sted for landbasert anlegg. 

Kommunen har lansert en mulighet for å gi seilforeningen tilgang til deler av Hove leirsenter, og det 

er startet et arbeid for å se på hvordan dette kan fungere sammen med leirdriften. 

WEB/kommunikasjon 

ASF sine WEB-sider er oppgradert.  De nye sidene er tilpasset mobile enheter samt sosiale 
medier. Vi håper dette gir et informasjonsløft for foreningen. 

Økonomi 

Økonomien i foreningen er bra, og det er inntjeningen på de store arrangementene som er en veldig 

viktig bidragsyter til foreningens drift. 

Styret, med stor innsats fra Anne Syrdalen, har søkt og mottatt midler som har vært et godt bidrag til 

seilforeningens økonomi. 

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 2014 
For styret i Arendals Seilforening 
Henrik Kjøge 
Leder ASF 


