
 

 
 

 

Årsberetning 2016 
 

Tillitsvalgte 

Styret: 

Leder  Håkon Unger Weierholt  

Nestleder  Ole Richard Mortensen  

Styremedlem Marianne Pedersen (kasserer) 

Styremedlem  Inge Roppen  

Varamedlem  Einar Frodesen  

Varamedlem  Anders Norberg Aanonsen  

 

(Johan Nyland ble valgt som styremedlem, men ba seg fritatt på første styremøtet, og har ikke møtt 

som styremedlem.) 

 

Varamedlemmene deltar aktivt i styrets arbeid.  

 

Utdanningskontakt: Siri Vevstad  

Valgkomite:  Jan Krøger, Astrid Holden og John Arnold Hopstock, vara Esben Thuesen 

Revisorer:  Eilert Vierli og Frode Kirkedam  

 

Styrearbeid  

Styret har i beretningsåret avholdt 9 styremøter i forbindelse med foreningens drift, samt hatt kontakt 

via mail og telefoner.  

Det har også vært ett møte med representanter fra gruppene.  

 

Representasjon  

Styret har i beretningsåret vært representert på følgende:  

Aust-Agder Kretsting:  Håkon Weierholt 

Aust-Agder Idrettsråd:  Einar Frodesen  

 

Foreningens medlemmer har hatt følgende verv utenom ASF  

 Norges Seilforbunds regattautvalg:  Ole Rich. Mortensen, medlem  

 Norges Seilforbunds kontrollkomité:  Bente L. Mortensen, varamedlem 

 Aust-Agder Seilkrets:    Eilert Vierli, leder  

 Norsk Europajolleklubb:   Jørn Vevstad, leder  

 Norsk Europajolleklubb:   Siri T. Vevstad, kasserer  

 Norsk Europajolleklubb:  Kristin Rustekaas, styremedlem 

 BB11 Klubben:    Arild de Lange Nilsen, styremedlem  

 BB11 Klubbens valgkomité:   Erik Steller, medlem 

 BB11 Klubbens Revisor:   Anett Eidesund 

 Aust-Agder idrettsråd/bingo  Einar Frodesen 

 Aust-Agder idrettskrets (3.vara)  Inge Roppen 

 

 



Ledere av komiteer og utvalg  

 BB11 gruppen:              Eivind Berg  

 Hyttekomité:   Torstein Melhus  

o Utleieansvarlig:  Camilla Unger Weierholt  

 Jollegruppen:  Johan Nyland  

o Pinseleir:  Johan Nyland og Jørn Vevstad 

o RS-Feva: Inge Roppen 

 Seiling For Alle: Anders Norberg Aanonsen 

 Tur og Hav:   Feda Grebovich  

 NOV Race Week:  Jan Krøger  

 Landbasert anlegg:  John Arnold Hopstock  

 Medlemsregister:  Johan Nyland  

 Politiattester:   Johan Nyland 

 Web-ansvarlig:  Inge Roppen  

 

Se forøvrig egne årsmeldinger fra undergruppene.  

Medlemsforvalting 

Antall medlemmer i Arendals Seilforening pr. 31.12.16. var 478  (pr. 31.12.15. var 471) 

 

Foreningen har fortsatt oppryddingen i medlemsregisteret (i KlubbAdmin), og fulgt opp våre/NIF's 

regler. Det innebærer at vi har tatt ut av listene personer som ikke har betalt kontigent de siste to årene, 

22 i alt. Alle som er tatt ut på dette grunnalet er varslet om det, og gitt fornyet mulighet til å betale.  

 

Seilsportens dag, 20. august 
Dagen ble markert av ASF med omfattende markering på land og på vann utenfor Arendal gamle 

rådhus. Seiling for alle-gruppen viste frem diverse utstyr, og BB11-guppa hadde en båt på vannet. 

Flere båter fra Tur og hav-gruppen var også med. Jollegruppa stilte med optimister, europajoller og RS 

Feva-er. Dagen kom dessverre i skyggen av Arendalsuka, og fikk derfor ikke samme oppmerksomhet 

som i 2015, men det ble en allikevel en fin markering av seilsporten og foreningen. 

 

Takk til alle som bidro. 

 

Sportslige prestasjoner  
Undergruppenes årsberetninger gir en bra oversikt over sportslige aktiviteter og resultater, og viser 

betydelig aktivitet både innen joller og kjølbåter, men det er noen seilere som har en imponerende 

merittliste å vise til. Petter Mørland Pedersen ble Norges mestvinnende seiler i NM-sammenheng i 

2016, og broren Bjørn Mørland Pedersen kom på tredjeplass på denne lista. En annen seiler fra Asf 

som har gjort seg bemerket i 2016 var Jon Aksel Mortensen som kom på 2. plass i Dansk mesterskap i 

Melges, 7. plass i Svensk mesterskap i Melges, til tross for at fokkefallet røk. Jon Aksel deltok også 

EM i Melges, og VM i ORCI.  

 

Optimist:  Marcus Vale har seilt Norgescup i A-klassen. 

E-jolle:  Laila Vevstad, bronsemedalje i klassemesterskapet. Hun har også deltatt i EM og VM.  

RS-Feva: To båter i klassemesterskap, Emma Roppen og Sivert M. Phil ble nr. 6 og  

Andrea M. Vindvik og Aase U. Weierholt ble nr. 10.  

Nacra 17:  Martine Steller Mortensen (og makker Nicolas Fadler Martinsen) ligger for tiden på 

61 plass på verdensrankingen.  De fortsetter satsingen. 

 

 

Grundig-cup:  Ett av fire arrangementer var i Arendal, og vi stilte med lokalt lag (skipper Martin 

Andreas Vevstad, Kristine Gustavsen, Selås Samuel Dalen og Laila Cecilie Vevstad). Det ble en 

sisteplass mot svært rutinerte konkurrenter, men det ble to spennende dager og en flott erfaring for 

våre unge seilere. Ellers var vår egen Jon Aksel Mortensen skipper på båten som ble nr. 2 (sammen 

med to seilere fra Bærum SF). 



Seilsportsligaen: ASF har deltatt i Seilsportsligaens 1.-divisjon, og i de fire rundene fikk laget  

henholdsvis plass nr. 4, 8, 1 og 7, og ble sammenlagt nr. 4. Laget ble ledet av brødrene Bjørn og Petter 

Mørland Pedersen, og besto forøvrig av Martin Vevstad (U22), Kristian Vale (U22), Samuel Selås 

(U22) og Per Eilert Vierli.   

 

H-båt:   Petter Mørland Pedersen, 3. plass.  

NM-Match:  Petter Mørland Pedersen, 3. plass.  

BB11-NM:  Petter Mørland Pedersen og Christian Botha, 3. plass 

Express-NM:  Petter Mørland Pedersen, 1. plass 

Melges-NM:   Bjørn Mørland Pedersen, 2. plass 

ORCI-NM:  Petter Mørland Pedersen 1. plass, Bjørn Mørland Pedersen, 2. plass 

Mesternes mester: Bjørn Mørland Pedersen 3. plass, og Jon Aksel Mortensen 4. plass 

 

Seiling for Alle:  
Gruppen har hatt stor aktivitet på Hove. Prosjektet, som i utgangspunktet ble finansiert av 

Gjensidigestiftelsen ble ved utgangen av året avsluttet, og sluttrapport avgitt til stiftelsen. Seilerne og 

lederne fortsetter som gruppe i ASF. Det er fortsatt nært samarbeid med Hove Drift. Vi har hatt flere 

skoleklasser på besøk, og andre grupper. Det har vært utleie av seilbrett og SUP-er, i tillegg til 

torsdagstrening og sommerkurs. Gjensidigestiftelse har gitt tilbakemelding om at de er fornøyde med 

samarbeidet med Arendals Seilforening.  

 

Sportslige arrangementer  
Arendals Seilforening kan se tilbake på en aktiv sesong med mange arrangementer. Dugnadsinnsatsen 

har vært god, og alle arrangementer har vært vellykket, med delvis unntak for NM i Formula, der det 

ikke kunne gjennomføres tilstrekkelig med seilaser på grunn av manglende vind, til å kåre en mester. 

Arrangementet var ellers vellykket. 

  

Følgende større arrangementer ble gjennomført i 2016:  

 Pinseleir for joller og brett i mai 

 Seilkurs for joller og brett i juli  

 Sommerseilskole for joller og brett i juni og august  

 NOV Race Week inkludert Torungen cup, Grundig cup og NM for BB11. 

 Tromøya rundt og diverse Tur og Hav arrangement 

 

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.  

 

Undergruppene har i løpet av beretningsåret gjennomført egne sosiale sammenkomster.  

 

 

Maritim mestring 
I samsvar med årsmøtets vedtak ble det i høst søkt Gjensidigestiftelsen om midler til å iverksette et 

prosjekt innrettet mot ungdom. Hovedformålet var å anskaffe noen Express-båter for å tilby ungdom i 

og utenfor foreningen opplæring i seiling og sjømannskap, og å skape et miljø for rekruttering av nye 

seilere, og for å ha et tilbud til jolleseilere som er i ferd med å avslutte sin jolle-karriere. 

Søknaden slapp igjennom stiftelsens nåløye, og ASF har fått tilsagn om en bevilgning på kr 980 000! 

Aslak Heim-Pedersen er leder for prosjektet, og vil sammen med Eilert Vierli drive prosjektet 

fremover.  

 

Prosjektet har en varighet på 3 år (Gjensidigestiftelsen forutsetter at båtene beholdes i 5 år), men det er 

styrets ønske at dette skal bli en permanent ordning.  

 



Seilerhytta med tilhørende anlegg  
Seilerhytta fremstår i god stand og blir godt ivaretatt av Hyttestyret. Noe vedlikeholdsarbeid og 

utskiftninger er gjennomført. Det store prosjektet i år har vært å fornye den store terrassen foran 

inngangen til hytta. Det har kostet endel penger, men det har blitt pent og hensiktsmessig. Det var 

betydelig dugnadsinnsats fra mange for å få dette til. Takk for alle bidrag! Det er lagt til rette for at 

terrassen utvides i 2017. Det er også lagt opp strømsøyler, og byttet benker.  

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 omfattende utleie, som bidrar godt til foreningens økonomi. 

 

Landbasert seilsenter  

Det har ikke vært jobbet aktivt for felles landbasert seilsenter i 2016. Vi har fortsatt å benytte  

Hoveodden som base for Seiling for alle, samt Pinseleiren og diverse kurs. 

  

Styret vurderer avtalen med Arendal Havn om bruk av lokalene i Gjestehavna som positiv. Disse 

lokalene ble benyttet til styremøter, og andre møter i 2016, samt til regattakontor under NOV Race 

Week. 

 

BB11-gruppen har utvidet «Bua» til Asf på Vestre Saltrød, i tråd med årsmøtevedtak i 2016. 

  

Web/kommunikasjon  

Nettsiden til Arendals seilforening fungerer godt, men kan tidvis oppleves som treg. Det er noen 

problemer med konvertering av dokumenter som skal lagres permanent. Det arbeides med dette. 

Arendals seilforening bruker også Facebook aktivt som kommunikasjon utad og internt i 

undergruppene.  

 

Økonomi  
Økonomien i foreningen er stabil.  

Tilbygg på BB-11-bua er tatt fra fond for landbasert anlegg i samsvar med årsmøtets vedtak.  

Kostnader til ny terrasse er tatt belastet over driften. 

Vår hovedsponsor, NOV, har også i år bidratt med kr 150 000, noe som er 100 000 mindre enn det 

som har vært årlig beløp i en del år tidligere. (Beløper vil bli ytterligere redusert med kr 50 000 i 

kommende driftsår). Våre arrangementer bærer seg stort sett.  

Seiling for alle har nå brukt opp midlene fra Gjensidigestiftelsen. 

 

Avslutning  
Styret vil igjen takke alle som har gjort en innsats for klubben gjennom 2016.  

Med stor dugnadsinnsats får vi til mye. Spesiell takk til dere som har tatt på dere, og gjennomført, 

virkelig store oppgaver og ansvar gjennom året. 

 

 

TUSEN TAKK!  

 

 

 

På vegne av Styret,  

 

 

 

 

 

___________________ 

   Håkon Weierholdt 


