
STYRETS ÅRSBERETNING 2014 
 
 
Leder   Astri Cathrine Holden 
Nestleder  Ole Richard Mortensen 
Kasserer  Philipa Jane Clark 
Styremedlem  Einar Frodesen 
Styremedlem  Kristin Rustekaas 
Varamedlem  Johan Nyland 
Varamedlem  Terje Tønnessen 
 
Styret har i beretningsåret fortsatt praksisen med at varamedlemmene deltar 
aktivt i styrets arbeid. 
 
Utdanningskontakt Siri Vevstad 
Valgkomite  Espen Thuesen, John Arnold Hopstock og Jan Krøger 
Revisor  Eilert Vierli og Frode Kirkedam 
Regnskapsfører Anne Syrdalen 

 
 

Styrearbeid 

Styret har i beretningsåret avholdt 11 styremøter i forbindelse med foreningens 
drift, samt hatt kontakt via mail og telefoner. I tillegg har styret hatt 2 møter med 
ledere av undergrupper og komiteer, samt møte med Per Christian Bordal, NSF. 
Styret har også deltatt på møte med NSF hvor også Jan Fasting presenterte 
Seiling for Alle. 
 

 
Representasjon 
Styret har i beretningsåret vært representert på følgende: 
Aust-Agders Kretsting Einar Frodesen  
Aust-Agder Idrettsråd Einar Frodesen 
 
Det har i beretningsåret ikke vært avholdt Seilting i regi av Norges Seilforbund. 
 
 

Verv 
Foreningens medlemmer har hatt følgende verv utenom ASF: 
 
Norges Seilforbund  Bente Langerud Mortensen, styremedlem 
Norges Seilforbund  Ole Rich. Mortensen, medlem i regattakomité 
Norges Seilforbund  Eilert Vierli, vara- og medlem i valgkomité 
Norges Seilforbund  Astri Cathrine Holden, vara i kontrollkomité 
Aust-Agder Seilkrets  Eilert Vierli, leder 
Aust-Agder Seilkrets  Camilla Unger Weierholt, varamedlem 



Norsk Europajolleklubb Siri Vevstad, leder 
BB11 Klubben  Arild de Lange Nilsen, styremedlem 
BB11 Klubben  Pierre Jean Nedergaard, valgkomité 
 
 

Ledere av komiteer og utvalg 
BB11 gruppen  Jean Pierre Nedergaard og Eivind Berg 
Hyttekomité   Torstein Melhus 
Juniorgruppen  Jørn Vevstad 
Seiling For Alle  Morten Andersen 
Tur og Hav   Feda Grebovich 
 
NOV Race Week  Jan Krøger 
Pinseleir   Toralf Taraldsen 
VM Europajolle 2015  Bente Mortensen    
Norgescup 2014  Håkon Weierholt 
 
Landbasert anlegg  John Arnold Hopstock 
Medlemsregister  Johan Nyland og Philippa Jane Clark 
Politiattester   Inge Roppen og Kristin Rustekaas 
Utleieansvarlig  Line Melhus 
 
Solinggruppen har i beretningsåret blitt slått sammen med Tur og Hav-gruppen. 
Se egne årsmeldinger fra undergruppene. 
 
 

Medlemstall 
Antall medlemmer i Arendals Seilforening var 433 pr 31.12.14. 
 
Oversikten over medlemsmassen til Arendals Seilforening har vært noe uklar. 
Det har i beretningsåret blitt gjort en stor oppryddingsjobb i forbindelse med 
overgang til nytt medlemsregister.  
 
 

Sportslige prestasjoner 
Undergruppenes årsberetninger gir en bra og oversiktlig oversikt over 
beretningsårets aktiviteter og resultater, med stor aktivitet både innen joller og 
kjølbåter.  
 
I tillegg til våre ”lokale” seilere gjør mange av våre seilere det bra ute på andre 
arenaer. Styret vil blandt annet trekke frem Martine Steller Mortensen som 
sammen med sin makker, Nicholas Fadler Martinsen (Soon) satser på fulltid i 
Nacra 17 frem mot OL i 2016 og 2020. Jon Aksel Mortensen har tatt steget over i 
kjølbåter og seiler på NSF sitt rekrutteringslag NORSTEAM, og brødrene Bjørn og 
Petter Mørland Pedersen som fremhever seg i mange kjølbåter. Bjørn var blant 
annet med på laget som i 2014 vant Mesternes Mesterskap og Kongepokalen. 
 
 
 



 
 
Styret vil allikevel trekke frem noen resultater:  
 
Joller 

 Laila Cecilie Vevstad  2. plass Junior Nordisk Mesterskap 
 Ole Weierholt   3. plass Europajolle NM for lag 

Kristine Gustavsen    
Laila Cecilie Vevstad 
Erlend Nøss Rustekaas  

 
Kjølbåter 

 Eivind Berg og Tore Buer 1. plass NM BB11 
 Petter Mørland Pedersen  2. plass NM BB11 

og Christian Botha  
 
 

Seiling for Alle 
2014 (første sesong) har gått med til å komme på plass ute på Hove. Vi har fått 
leid en hytte som klubbhus (hytta som ligger foran kaféen). I tillegg har vi fått 
bygget en stor platting med lagertelt. Det vil bli tilrettelagt for garderobe og 
oppholdsrom i hytta. I tillegg bygges et lite verksted. Det har vært et veldig godt 
samarbeide med ledelsen på Hove Camping og flere samarbeidsprosjekter er i 
gang, blant annet om bruk av kafelokalet og bygging av badstue. 
 
Vi har også et samarbeid med kommunen og jobber mot skolene. I 2015 startes 
utleie av seilbrett og SUPer, i tillegg til torsdagstreningen og sommerkurs. Mer 
organisert utleie/kurs til skoler, grupper og en sommercamp er planlagt. 
 
Det ble søkt om og gitt midler til innkjøp av seilbrett, katamaraner og SUP. 
Mesteparten av utstyret ble kjøpt inn i 2014.  Det ble kjøpt inn 4 katamaraner, 
flere nybegynnerbrett og rigger, samt SUP (Stand Up Padling) brett. I tillegg er 
det kjøpt inn noe mer avansert hardvindsutstyr til bruk for medlemmer og til 
utleie.   
 
Vi hadde noen åpne testdager sommeren 2014, kun markedsført gjennom 
jungeltelegrafen.  På de beste dagene var nesten samtlige seilbrett og SUPer på 
vannet, dvs. nærmere 35 personer pluss mange av de faste seilerne. 
 
Deler av utstyret ble også benyttet i forbindelse med Pinseleiren, Idrettsleieren 
(Aust-Agder fylkeskommune), sommerkursene og seilskolen i uke 32. 
 

Sportslige arrangementer 
Arendals Seilforening kan se tilbake på nok en aktiv sesong med mange 
arrangementer. Dugnadsinnsatsen har vært fremragende og alle arrangementer 
har vært ført i havn. Følgende større arrangementer ble gjennomført i 
beretningsåret: 

 NorgesCup for Optimist og Europa 



 Pinsesamling for joller og brett 
 Seilkurs for joller og brett i juli 
 Seilskole for joller og brett i august 
 NOV Race Week inkludert: 

NM BB11 
Torungen Cup 

 NM Formula 
 Ukentlige regattaer for joller, BB11 og Tur/Hav 

 
 

Sosiale arrangementer 
Seilerhytta på Brattholmen samler mange av foreningens medlemmer og 
tilreisende gjennom sesongen. Den årlige St.Hans-feiringen er en flott tradisjon 
som fremdeles holdes i hevd. 
Felles for foreningen har det ellers vært få felles sosiale aktiviteter, men 
undergruppene har i løpet av beretningsåret gjennomført sine sosiale 
sammenkomster. 
 
 

Anlegg/Brattholmen 
Seilerhytta fremstår i god stand og blir godt ivaretatt av  Hyttekomiteen. 
Omfattende vedlikeholdsarbeid er gjennomført, blant annet har det blitt 
installert vannmåler og brygga har gjennomgått en omfattende 
oppgradering/fornying. 
Seilerhytta er en populær møteplass for både medlemmer og tilreisende, og 
vertskapet fra St.Hans til andre uken i august gjør en flott innsats. 

 
 
Landbasert seilsenter 
Landbasert gruppe avventer utviklingen på Hove og har derfor ikke jobbet aktivt 
for felles landbasert seilsenter i 2014. Landbasert gruppe ser «Seiling for Alle» 
som et særdeles interessant prosjekt som både kan skape blest om seilsporten, gi 
barn og unge i regionen mulighet til å prøve ut seiling, samtidig som vi kan få 
testet ut mulighetene om å bli landfast på Hove.  I tillegg inngikk ASF i 2013 
avtale med Arendal Havn om bruk av lokalene i Gjestehavna.  Disse lokalitetene 
ble benyttet både til årsmøte og styremøter i 2014. 

 
Web/Kommunikasjon 
Arendals Seilforening fikk nye nettsider i begynnelsen av 2014.  Hovedformålet 
med omleggingen var å få en mer moderne web-plattform, bedre tilpasset nye 
medieformater. Sider som er enklere å drifte, enklere å oppgradere, enklere å 
legge inn nye artikler og som har bedre integrasjon med andre sosiale medier.  
Samtidig har det også vært viktig å ta vare på alle de gamle artiklene foreningens 
nyere historie fortsatt er lett tilgjengelig på nett. Konvertering av gamle sider 
medfører en del tilpasningsarbeid, samtidig som det gir føringer for den nye 
strukturen.  
 



Sidene har vært i bruk hele 2014. Dessverre vises sidene litt tregt. Dette skyldes 
trolig fordi sidene er relativt omfattende, det er mange bilder som skal lastes opp 
i innlegg og instagram, samt at enkelte av bildene som er lagt inn er store og 
tunge.  Tiltak for å bedre hastigheten på sidene vil det bli jobbet videre med i 
2015. 
 
I hovedsak har sidene fungert godt, men det er fortsatt behov for at flere bidrar 
med innhold og historier til nettsidene våre.  Det har eksempelvis ikke blitt 
skrevet en oppsummering fra hverken Norgescup, Pinseleiren, seilkursene eller 
da kongen deltok i NOV Race Week.  Her hadde det vært fint hvis flere kunne 
bidratt med sine historier slik at det ble mer liv i sidene. 

 
Økonomi 
Økonomien i foreningen er stabil. 
En stor jobb har blitt gjort med å rydde i medlemslistene. Det ble i år sendt ut 
purring hvilket har med en markant forbedring i medlemskontingenten. Økt 
innbetalt medlemskontingent, samt god støtte fra vår trofaste sponsor NOV og 
god inntjening på store arrangementer gjør at vi kan drive den aktiviteten vi gjør. 

 
Avslutning 
Avslutningsvis ønsker styret å takke alle dere som har gjort en innsats for 
klubben gjennom beretningsåret. Med stor dugnadsinnsats får vi til mye. Det er 
også riktig å spesielt takke de som tar på seg store oppgaver og ansvar gjennom 
året……  

TUSEN TAKK! 
 
 
 
For styret i Arendals Seilforening 
Astri Cathrine Holden 

Leder 
 

  
 


