
 

Styrets årsberetning for 2020 

 

Styret har i perioden bestått av: 

Aslak Heim-Pedersen,  Leder 

Einar Frodesen,  Styremedlem 

Geir Skjæveland,   Styremedlem 

Trude Eliassen,   Styremedlem 

Kristoffer Lyngvi-Østerhus,  Styremedlem 

Gro Gustavsen,   Varamedlem 

Kristian Eimind,   Varamedlem 

 

Styrets arbeid 

Det har i perioden blitt avholdt 6 styremøter. Varamedlemmene har møtt sammen med 
styret. Styret kom sent i arbeid fordi årsmøtet i mars 2020 ble utsatt til 16. juni 2020. 

2020 får være å betrakte som et unntaksår i seilforeningens historie. Da pandemien slo til og 
nesten all aktivitet stoppet opp så styret det som sin viktigste oppgave å jobbe for at 
foreningens økonomi skulle reddes og at forretningsmessige oppgaver skulle opprettholdes. 
(Se regnskap og Budsjett) 

Undergruppenes aktiviteter stoppet nesten helt opp og mange planlagte arrangementer ble 
kansellert eller utsatt. Likevel har noen av foreningens medlemmer markert seg sportslig på 
ulike plan. 

Styrets arbeid har blitt sterkt preget av covid-19 pandemien. Arbeidet har blitt konsentrert 
om å søke økonomisk støtte for tapte inntekter. Dette har lyktes i den grad at foreningens 
økonomi har gått i balanse, med et lite overskudd. (Se regnskap) Statens koronastøtte til 
kultur og idrett har bidradd til dette, samt at utgiftene naturlig har gått ned når 
aktivitetsnivået har vært redusert. 



Medlemstallet i ASF er økende og foreningen har pr. 31/12-2020 451 medlemmer. Det er 
gledelig. 

 

Nye kontorlokaler 

Høsten 2020 fikk ASF beskjed om at leieforholdet med Arendal Havn angående kontorplass i 
gjestehavna ville bli sagt opp med virkning fra 31/12-2020. Dette førte til at styret kontaktet 
Raet Kystlag om mulighet for å leie kontorlokaler på Havstad. Forhandlinger ble gjennomført 
og fra 1/1-2021 er vi etablert i et kontorfellesskap med Raet Kystlag, Båtsportklubben og 
Arendal Dykkerklubb. Styret har stor tro på at et maritimt miljø, gode muligheter for 
møteplasser og gode parkeringsmuligheter vil gi ASF et løft i retning av en bedre 
administrasjon og større mulighet for å utvikle klubbfølelsen på tvers av undergruppene. 

Sportslig Aktivitet 

På tross av pandemi og utsatte store arrangementer har seilere fra ASF vist seg fram i både 
kretscup og norgescup. 

Ekstra gledelig i 2020 var at Arendals Seilforening var blant foreningene med flest deltakere i 
Norgescup/NM for optimist. Fra 0 deltakere i 2019 gikk vi opp til 9 deltakere i 2020.  

Tur og hav har gjennomført vår- og høstcup, Tromøya rundt og klubbmesterskap. 

BB11 seilerne har også gjennomført vår- og høstcup og klubbmesterskap. NM BB11 som 
skulle vært arrangert i Arendal ble utsatt. 

ASF arrangerte høsten 2020 norgescup for foilebrettet Wasp. Dette ble et meget godt 
gjennomført arrangement. 

Jollegruppa har hatt stor økning i sin sportslige aktivitet og har økt antallet aktive seilere i 
optimistklassen til ca. 40. Dette er bra i en ellers vanskelig coronatid. Det er med stor glede 
styret registrerer den store økningen i aktive jolleseilere og styret har også lagt merke til at 
jolleforeldre og ledere er i ferd med å skape et godt og hyggelig sosialt miljø som tar vare på 
barna og bringer fram flere gode seilere. 

Maritim Mestring har hatt et vanskelig år med liten aktivitet. Seiling med idrettselever fra 
Sam Eyde og med leirskoleelever fra Hove har falt bort. Den største aktiviteten i MM har 8. 
Arendal speidergruppe stått for. Denne speidergruppa har innledet et samarbeid med MM 
som vi håper vil utvikle seg videre i kommende år. 

(Se forøvrig årsrapportene for Jollegruppa, Tur og Hav, BB11-gruppa, Maritim Mestring) 

 

Seilerhytta. 

Den største utbedringen i 2020 var ny flytebrygge på forsiden. Dette var en nødvendig 
investering og har blitt satt stor pris på av både egne medlemmer og besøkende båter. 



Utleie har denne sesongen vært begrenset på grunn av coronapandemien, men som 
gjestehavn har anlegget vårt på Brattholmen vært populært. Hele 409 betalende båter har 
blitt registrert. 

Også i år har hyttekomiteen arrangert vår- og høstdugnad. Det har blitt ryddet i startbu og 
jollebu.  

Ellers er det blitt utført en rekke forbedringer og nødvendige vedlikeholdsoppgaver og 
hyttekomiteen har planer for videre utvikling av seileranlegget. (Se Hyttekomiteens 
årsrapport) 

 

Takk 

Styret i ASF takker alle aktive seilere, trenere, dommere, dugnadsdeltagere, dere som tar 
ansvar i styre og stell på alle plan, sponsorer og alle frivillige for den store innsatsen dere har 
gjort i 2020, året som vel må karakteriseres som et av de vanskligste i vår lange historie. 

Uten frivillige og uten dugnadsinnsats hadde ikke ASF vært den driftige idrettsklubben den er 
i dag. Vi har store menneskelige ressurser i vår medlemsmasse som vi må ta vare på og 
utvikle. For at ASF skal bli enda bedre både sportslig og sosialt må det utvikles sterkere 
samarbeid på tvers av undergruppene. Dette samarbeidet har blitt styrket i 2020 og alt ligger 
til rette for ytterligere bedret internt samarbeid i ASF i årene som kommer. 

 

Arendal 28/2-2021 

Styret i ASF 

 

 

 

 

 


