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Styrets årsberetning 2015

Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem

Håkon Unger Weierholt
Ole Richard Mortensen
Marianne Pedersen (kasserer)
Einar Frodesen
Kristin Rustekaas
Johan Nyland
Terje Tønnessen

Styret har i beretningsåret fortsatt praksisen med at varamedlemmene deltar aktivt i styrets
arbeid.
Utdanningskontakt Siri Vevstad
Valgkomite: Jan Krøger, Espen Thuesen, og John Arnold Hopstock
Revisorer:
Eilert Vierli og Frode Kirkedam

Styrearbeid
Styret har i beretningsåret avholdt 10 styremøter i forbindelse med foreningens drift, samt hatt
kontakt via mail og telefoner. På ett av møtene har representanter fra gruppene deltatt.
I tillegg har styret arrangert to møter med ledere av undergrupper og komiteer.

Representasjon
Styret har i beretningsåret vært representert på følgende:
Aust-Agder Kretsting
Einar Frodesen
Aust-Agder Idrettsråd
Einar Frodesen og Håkon Weierholt (ett møte)
Seiltinget i regi av Norges Seilforbund.: Håkon Weierholt og Siri Vevstad

Verv
Foreningens medlemmer har hatt følgende verv utenom ASF:
Norges Seilforbunds regattakomité:
Ole Rich. Mortensen, medlem
Norges Seilforbunds kontrollkomité:
Astri Cathrine Holden, varamedlem
Aust-Agder Seilkrets:
Eilert Vierli, leder
Aust-Agder Seilkrets:
Camilla Unger Weierholt, varamedlem
Norsk Europajolleklubb:
Siri Vevstad, leder
Norsk Europajolleklubb:
Gro Vale, sekretær
Norsk Europajolleklubb:
Kristine Gustavsen, seilerrepresentant
BB11 Klubben:
Arild de Lange Nilsen, styremedlem
BB11 Klubbens valgkomité:
Pierre Jean Nedergaard, medlem
Norsk Optimistjolleklubben:
Johan Nyland, styremedlem

Ledere av komiteer og utvalg
BB11 gruppen:
Hyttekomité:
Utleieansvarlig:
Jollegruppen:
Seiling For Alle:
Tur og Hav:
NOV Race Week:
Pinseleir:
VM Europajolle 2015:
Landbasert anlegg:
Medlemsregister:
Politiattester:
Web-ansvarlig:

Eivind Berg
Morten Melhus
Line Melhus
Johan Nyland
Terje Tønnesen
Feda Grebovich
Jan Krøger
Johan Nyland og Jørn Vevstad
Bente Mortensen
John Arnold Hopstock
Johan Nyland
Inge Roppen og Kristin Rustekaas
Johan Nyland

Se forøvrig egne årsmeldinger fra undergruppene.

Medlemstall
Antall medlemmer i Arendals Seilforening var 471 pr 31.12.15.
Det har i beretningsåret blitt gjort en stor oppryddingsjobb i forbindelse med overgang til nytt
medlemsregister. I den forbindelse har medlemstallet blitt betydelig redusert. Det er nå lagt
inn korrekte adresser, fødselsdatoer og familierelasjoner, og medlemsregisteret er lagt inn i
idrettens medlemssystem: Klubbadmin.

VM i Europa-jolle
Årets store begivenhet var verdensmesterskap i Europa-jolle. Arrangementet gikk over nesten
to uker i siste halvdel av juli, og krevde betydelig innsats fra mange av foreningens
medlemmer.
Arrangementet var der delt i tre hoveddeler: Open Week, Nations cup (lagseilas) og selve
verdensmesterskapet.
Nations cup ble arrangert på byfjorden utenfor Barbubukt, med tilskuere på tribunen ved
Havnegården, og med den prisbelønte seileren Bjørnar Erikstad som sakkyndig speaker.
"Best Nations cup ever", uttalte IECE-president Paul Depoorter.
Open Week og VM ble seilt på bane utenfor Hove og Merdø.
Alle seilaser ble effektivt ledert av Ole Richard Mortensen.
Åpningsseremoni med innmarsj på Kanalplassen. Ordfører Einar Halvorsen ønsket
velkommen til Arendal, og foretok den offisielle åpningen.
Stor organisasjon på land fungerte meget bra, med innkvartering, registrering,
resultathåndtering, innmåling, og en super "sailors dinner".
Styret vil rette en stor takk til alle som brukte av sin tid og av sine kunnskaper for å få
arrangementet gjennomført på en fantastisk fin måte.

Seilsportens dag, 22. august
Dagen ble markert av ASF med omfattende markering på land og på vann fra innerst i Pollen
og utover Langbryggen. "Seiling for alle" stilte blant annet med seilbrett, SUP-er og en
katamaran. BB11 hadde én båt på vannet, og ett restaureringsobjekt på land. Det siste vakte
betydelig oppmerksomhet. Fra "Tur og hav" var det med tre båter: fra 25 til 45 fot.
Jollegruppa viste frem en av våre nye RS Feva-er. Flere ungdommer fikk seg en tur med
katamaranen og SUP-ene.
Egen folder var laget for anledningen, og ble delt ut til interesserte.
Dagen ble avsluttet med medlemsfest på seilerhytta!
Takk til alle som bidro til å gjøre dagen til en fin makering av seilsporten og foreningen.

Sportslige prestasjoner
Undergruppenes årsberetninger gir en bra oversikt sportslige aktiviteter og resultater, og viser
stor aktivitet både innen joller og kjølbåter. Styret vil her trekke frem noen enkeltresultater:
Optimist: Kornelia Juul Nyland, bronsemedalje i Junior Nordisk Mesterskap
E-jolle: Kristine Gustavsen, sølvmedalje i NM.
To av våre Europa-jolle seilere var forhåndskvalifisert til VM: Kristine Gustavsen og Laila
Vevstad. Tre av våre gutter kvalifiserte seg under Open Week: Johan Sten Gustavsen, Samuel
Dalen Selås og Ole Unger Weierholt.
Beste ASF-plassering under VM var Kristine Gustavsen, med en fin 18.-plass.
ASFs lag tok bronsemedalje under NM-lagseilas, med Johan og Kristine Gustavsen og Laila
Vevstad på laget.
Nacra 17: Martine Steller Mortensen (og makker Nicolas Fadler Martinsen) ligger for tiden
på X plass på verdensrankingen. De satser på fulltid frem mot OL i år.
Petter Mørland Pedersen sikret seg i 2015 sølv Nordisk Mesterskap Express, gull NM Hbåt, gull NM Match Racing pg bronse VM 5.5m.
Bjørn Mørland Pedersen seilte inn til sølv i VM 8mR med Kongen i Sira, gull NM match
race, gull Aker Brygge Cup match race og gull Seilsportligaen.
Jon Aksel Mortensen seilte i 2015 inn til 4. plass i European Sailing League i CB66-klassen
med laget Oyster Racing Team. Han ble også plukket ut til Wolfpack Racing Teams lag i
Melges 24 klassen og var med på ASF sitt vinnerlag i Seilsportligaen.
Seilsportsligaen: Som kvalifisering til årets seilsportsliga ble 2015 arrangert to
kvalifiseringsregattaer: en for Østlandet og en for resten av landet. ASF deltok i den
sistnevnte, og vant! ASF er derved kvalifisert til å delta i førstedivisjon i årets ligaseilaser.
Laget besto av brødrene Bjørn og Petter Mørland Pedersen, Jon Aksel Mortensen og Ole
Unger Weierholt.
BB-11 Sigurd Lunøe Phil og Sivert Møklegård/Emil Johansen: Sølvmedalje i NM

Seiling for Alle
Prosjektet/gruppen har hatt stor aktivitet ute på Hove.
Det er veldig godt samarbeid med ledelsen på Hove Drift.
Vi har hatt flere skoleklasser på besøk, og andre grupper. Det har vært utleie av seilbrett og
SUP-er, i tillegg til torsdagstreningen og sommerkurs.
Sportslige arrangementer
Arendals Seilforening kan se tilbake på en aktiv sesong med mange arrangementer.
Dugnadsinnsatsen har vært fremragende og alle arrangementer har vært vellykket.
Følgende større arrangementer ble gjennomført i 2015:
 Pinsesamling for joller og brett i mai
 Sørlandscup i mai
 Seilkurs for joller og brett i juli
 VM i Europa-jolle i juli
 Seilskole for joller i august
 NOV Race Week inkludert Torungen Cup og BB11-regatta

Ellers har de ukentlige regattaene i vår- og høstsesongen vært avholdt 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.
Vi hadde medlemsfest på Seilerhytta i forbindelse med Seilsportens dag 22. august.
Det var også en fest for arrangørstaben og friville for i forbindelse med VM, den 13.
november.
Undergruppene har i løpet av beretningsåret gjennomført sine sosiale sammenkomster.

Seilerhytta med tilhørende anlegg
Seilerhytta fremstår i god stand og blir godt ivaretatt av Hyttestyret. En del
vedlikeholdsarbeid og utskiftninger er gjennomført, blant annet ny komfyr. Arbeidet med
oppgradering/fornying av bryggene har fortsatt.
Seilerhytta er en populær møteplass for både medlemmer og tilreisende, og vertskapet fra St.
Hans til andre uken i august gjør en flott innsats.
Det er fortsatt en omfattende utleie, som bidrar godt til foreningens økonomi.
Litt laber dugnadsinnsats må innrømmes, men en stor takk til alle som har bidratt, og til
hyttestyret!

Landbasert seilsenter
Styret ser "Seiling for alle" som et særdeles interessant prosjekt som kan skape blest om
seilsporten, og gi barn og ungdom i regionene mulighet til å prøve ut seiling, samtidig som vi
kan få testet mulighetene om å bli mer landfast på Hove.
Landbasert gruppe har fulgt utviklingen på Hove og deltatt i møter i forbindelse med
planleggingen av Raet nasjonalpark. Det er Jan Fasting som har representert ASF på møter
hos fylkesmannen om nasjonalparken.
Det har ellers ikke vært jobbet aktivt for felles landbasert seilsenter i 2015.
Hove har i 2015 vært benyttet som base for Pinseleiren, Sørlandcup, VM i E-jolle
(Hoveleiren) og Sommerseilskolen. Landbasert gruppe har anbefalt Seilforeningen til å jobbe
for at jollegruppa også kan flytte sine faste treninger til Hove. Det vil kreve tilrettelegging av
bedre fasiliteter for oppstilling og utsetting av joller.
Styret vurderer avtalen med Arendal Havn om bruk av lokalene i Gjestehavna som positivt.
Disse lokalene ble benyttet til styremøte, og andre møter i 2015, samt til regattakontor under
NOV Race Week.
Der er «Seiling for Alle» som er etablert på Hove, har representer foreningen i overfor
fylkesmannens organer. 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
Nettsiden asf.no fungerer godt, men kan tidvis oppleves som trege. Det har vært testet ut
tiltak for å bedre dette, uten nevneverdig effekt.
Fortsatt er det ønskelig med flere bidrag til sidene, slik at bredden i våre aktiviteter kan bli
mer synlig!

