
Styrets årsberetning for 2021 

Styret har i perioden bestått av: 

Kristoffer Lyngvi, Leder 

Einar Frodesen, Styremedlem 

Geir Skjæveland, Styremedlem 

Trude Eliassen, Styremedlem 

August Gilbo,  Styremedlem 

Gro Gustavsen, Varamedlem 

Kristian Eimind, Varamedlem 

Styrets arbeid 

Det har i perioden blitt avholdt 10 styremøter. Varamedlemmene har møtt sammen med styret. 
2021 var et år som også ble preget av pandemien særlig i vår halvåret. På tross av dette har 
foreningen hatt god aktivitet.  

Flere undergruppenes har klart å opprettholde aktiverer og arrangementer med de restriksjonene 
som var. Undergruppene da spesielt med jolle og BB11 har klart å gjennomføre store deler av sine 
planlagte aktiviteter med de tilpasninger som krevdes.  

Vi er stolte over at flere medlemmer av foreningen har hatt gode sportslige resultater i 2021. Vi vil 
blant annet løfte frem Emilia Bergmann og Elle Charlotte Almås Tan.  Som fikk 2 og 3 plass i NM for 
optimist jenter. 

Det er veldig gledelig at Arendal nå har etablert et av de største jolle seilings miljøene i Norge. Det er 
nå opp mot 12 seilere fra Arendal som deltar på Norges cuper og andre arrangementer. Siste 
Norgescup var det kun KNS som var på hjemmebane som hadde flere seilere med på arrangementet. 
Jollegruppa har hatt stor økning i sin sportslige aktivitet og har økt antallet aktive seilere i 

optimistklassen til ca. 40. 

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

BB11 seilerne har også gjennomført vår- og høstcup og klubbmesterskap.  

ASF arrangerte norgescup for seilbrett med og uten foil, samt Norges første norgescup i wingfoil . 
Dette ble et meget godt gjennomført arrangement. Dessverre med litt lite vind.  

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. 

Dette har lyktes i den grad at foreningens økonomi har gått i balanse, med et lite overskudd. (Se 
regnskap) 

 

Seilerhytta. 



Det er utført diverse utbedringer på seilerhytta i 2021. Det var veldig gledelig å se den store 
interessen seilere fra hele Norge til å benytte seg av seilerhytta som gjestehavn. Det var mange dager 
i sommer hvor det nærmest ikke var mulig å få lagt til. Den største utbedringen i 2020 var ny 
flytebrygge på forsiden. Det har vært noe begrenset utleie av seilerhytta i 2021 i forhold til korona 
restriksjoner.  Også i år har hyttekomiteen arrangert vår- og høstdugnad. Det har blitt ryddet i 
startbu og jollebu. Samt at foreningen har begynt å kartlegge alle eiendeler som foreningen har og 
som foreningen kan avhende seg med. 

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 2021. 

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 2021 og alt ligger 

til rette for ytterligere bedret internt samarbeid i ASF i årene som kommer. 

Arendal 22/4-2022 
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