Årsberetning 2018
Tillitsvalgte
Styret:
Leder:
Nestleder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Varamedlem:
Varamedlem:

Morten Knudsen / Ole Richard Mortensen
Ole Richard Mortensen
Anne Kjøge
Bjørn Fossestøl
Siri Vevstad
Anders Aanonsen
Eivind Feragen

Varamedlemmene deltar aktivt i styrets arbeid.
Valgkomite:
Revisorer:

Jan Krøger, Inge Roppen og Eivind Berg
Anne Syrdalen og Frode Kirkedam

Styrearbeid
Desverre besluttet Morten Knudsen og trekke som seg som leder midt i året. Ole Richard Mortensen
rykket opp som leder inntill neste årsmøte.
Styret har i beretningsåret avholdt 10 styremøter i forbindelse med foreningens drift, samt hatt kontakt
via mail og telefoner. Det har også vært ulike møter med representanter fra undergruppene.

Foreningens medlemmer har hatt følgende verv utenom ASF
Aust-Agder Seilkrets:
Norsk Europajolleklubb:
Norsk Europajolleklubb:
BB11 Klubbens:
Aust-Agder idrettsråd/bingo
Aust-Agder idrettskrets (3.vara)

Eilert Vierli, leder
Jørn Vevstad, leder
Siri T. Vevstad, kasserer
Eivind Speikeland
Einar Frodesen
Inge Roppen

Ledere av komiteer og utvalg:
BB11 gruppen:
Anett Eidesund
Hyttekomité:
Ole Gunnar Selaas o Utleieansvarlig: Anett Eidesund
Jollegruppa:
Johan Nyland
Seiling For Alle:
Anders Norberg Aanonsen
Tur og Hav:
Feda Grebovich
NOV Race Week:
Jørn Vevstad/Eivind Speikeland
Landbasert anlegg:
Carsten Hopstock
Medlemsregister:
Johan Nyland
Maritim Mestring:
Eilert Vierli

Se forøvrig egne årsmeldinger fra undergruppene.
Medlemsforvalting:
Antall medlemmer i Arendals Seilforening pr. 31.12.18 var 425 (pr. 31.12.17. var 447)
Foreningen har fortsatt oppryddingen i medlemsregisteret (i KlubbAdmin), og fulgt opp våre/NIF's
regler. Det er totalt 47 medlemmer som ikke har betalt kontigent for 2018, samt flere som ikke har
betalt de siste to årene. Vi har også utestående regatta avgifter. Totalt har vi nærmere 27.000 i
utestående kontigenter. Det har vært purret flere ganger, uten at kontigent har blitt betalt.
Sportslige prestasjoner
Jollegruppe har ingen seilere som har deltatt på NorgesCup’er i 2018, men vi ser en poitiv trend med
økende antall yngre seilere. Vi håper dette på sikt vil resultere i deltakelse på regattaer utenfor egen
krets. Arendals Seilforening har imidlertid mange voksne seilere som stadig seiler på et imponerende
høyt nivå, og som har satt ASF på kartet også i 2018.
Petter Mørland Pedersen vant i fjor VM i X-35 på Hankø
Jon Aksel Mortensen seiler fortsatt Melges24, og har deltatt på NM (2. plass), EM (18. plass), Nordisk
(2. plass), Hankø Race week (2 plass).
Martine Steller Mortensen (og makker Nicolas Fadler Martinsen) satser videre i Nacra 17 ligger for
tiden på 38 plass på verdensrankingen. De har deltatt på VM, EM og World Cup. De fortsetter
satsingen, og prøver å kvalifisere seg til OL i Tokyo i 2020. Sesongen 2019 blir veldig viktig for dem,
og vi ønsker dem lykke til
Arendals Seilforening har også vært med i seilsportligaen i Eliteserien. Ambinisjonene var å beholde
plassen i Eliteserien, noe vi klarte takke være super innsats fra gamle ringrever med Bjørn MørlandPedersen i spissen.
For årets sessong går vi for topp fire plassering. Bjørn, Petter og Jon Aksel er med som skippere.
RS-Feva:

Våre 4 RS-Feva har ikke vært brukt til regatta seiling i år.

Europajolle:

Martin og Laila Vevstad har deltatt på VM.
Martin Vevstad deltok på laget som vant VM for lag under siste års VM.

Seiling for Alle:
Gruppen har opprettholdt et høyt aktivitetsnåvå også i 2018.
Det har blitt gjennomført ukentlige Torsdagsseiling, bidratt med trenere på Idrettsleiren, skoleklasser
fra Steinerskolen og Sam Eyde. Det ble gjennomført Seilskole sammen med Jollegruppen.
Av arrangementer kan nevnes NC Slalom, SUP kurs og Windsurf klinikk.
Økonomien er grei, men det bør jobbes med å selge katamaranene som eies as ASF.

Det jobbes med Hove Canvas om hvordan vi best mulig kan samarbeide fremover. Forslag til avatale
vil bli presentert til styret.
Sportslige arrangementer
Arendals Seilforening kan se tilbake på en aktiv sesong med mange arrangementer. Dugnadsinnsatsen
har vært god, og alle arrangementer har vært vellykket.
Følgende større arrangementer ble gjennomført i 2018:
• 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 og BB11 regatta
• Finale SSL 2018
• Klubbmesterskap i Tur- og hav, og 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 (MM)
Prosjektledelsen har bestått av:
Eilert Vierli, leder, med ansvar: økonomi, båter og materiell.
Aslak Heim-Pedersen, med ansvar: promotering mot skoler, kurs for voksene, og annen kursing.
Maritim Mestring har lagt bak seg et spennende år, med høy aktivitet.
Det har vært utført en imponerende dugnads innstas av ‘Pensjonistene’ bestående av Eiler Vierli, Jonas
Johnsen, Eivind Speikland, Aslak Heim-Pedersen, Mika Leppinen, Einar Kjærstad og Tor Bjørn
Hansen. Disse har hatt 130 oppmøter for undervisning og instruksjon dette året i tillegg til mekking og
vedlikehold.
MM har samarbeidet med Hove Leirsenter, Sam Eyde VGS (Idrettslinjen), samt Speiderne.
Totalt har prosjektet aktivisert ca. 400 personer, unge og «gamle» i løpet av året. Mange har fått gode
opplevelser knyttet til sjø og skjærgård og det er bare å håpe at noen også blir ihuga seilere.
Økonomien er god i gruppen, og det jobbes hardt med å skaffe inntekter til drift av de 6 båtene vi nå
har. Verdt å merke seg er at MM ble tildelt ytterligere 148.000 til drift av båtene.

Seilerhytta med tilhørende anlegg
Seilerhytta fremstår i god stand og blir godt ivaretatt av Hyttestyret. Noe vedlikeholdsarbeid og
utskiftninger er gjennomført, og plattingen foran seilerhytta er nå ferdig. 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.

Vi hadde som målsetning å få levert nye flyttebrygger før sessongen, men dette kan se ut som ikke er
mulig å få til pga. leveranse problemer fra Arendal. Bryggene er bestilt, og slik det ser ut nå kan disse
leveres etter Arendals Uka 2019.
Landbasert seilsenter
Det har ikke vært jobbet aktivt for felles landbasert seilsenter i 2018. Vi har fortsatt å benytte
Hoveodden og Strandstua som base for Seiling for alle, samt Pinseleiren og diverse kurs.
Jollegruppen har flyttet de ukentlige treningene til Strandstua, og tilbakemeldingene er gode fra
foreldre og seilere. Alt utstyr lagres i et telt. Vi har et godt samarbeide med Hove Leirsenter.
Styret vurderer avtalen med Arendal Havn om bruk av lokalene i Gjestehavna som positiv. Disse
lokalene ble benyttet til styremøter, og andre møter i 2018, samt til regattakontor under NOV Race
Week.

Web/kommunikasjon
Nettsiden til ASF har ikke fungert optimalt i den siste tiden. Sidene har i perioder vært utilgjenglige. Vi
er i dialog med leverandøren for å se hva som kan gjøres.
Styret ser at vi må bli flinkere til å legge ut informasjon på www.asf.no. Arendals Seilforening bruker
også Facebook aktivt som kommunikasjon utad og internt i undergruppene.
Økonomi
Økonomien i foreningen er stabil god, selv om sponsingen er bliit redusert fra NOV sin side. Vi har
klart å redusere kostnadene, samtidig som intekter fra medlemer og regatta og trenings avgifter har
økt.
Styret må fremdeles jobbe med å skaffe langsiktige samarbeidspartnere, som kan gi foreningen stabile
inntekter.
Det er fremdeles et mål for styret at alle arrangementer skal gå med overskudd eller i balanse. Dette er
viktig for å opprettholde en god økonomi i foreningen.
Avslutning
Styret vil igjen takke alle som har gjort en innsats for klubben gjennom 2018.
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,

___________________
Ole Richard Mortensen

