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Årsrapport BB11 Gruppa ASF 2021 
 
BB11 Gruppa i Arendals Seilforening kan se tilbake på 26 sesonger med aktivitet, 
vinteropplag, vennskap og kunnskap.  Årets aktivitetsnivå er lav pga korona, men vi har 
kommet godt i gang med å etablere nye fasiliteter i ny hall. Seilstatestikken er på fjorårets 
nivå med antall båter. Ikke like mange seilere fikk delta pga strenge restriksjoner som følge 
av pandemien.  
 

Sportslige aktiviteter 
 
Vår, Sommer og Høst Cup  
Hver torsdag seiler vi 4 regattaer med pause etter de tre første. To av disse seilasene har kun 
en runde, det gjør at om en seiler med noe mindre erfaring og får til en god start, kan dette 
føre til et godt resultat på de gjeldene seilas. Da pandemien ikke tillater mannskap 
«utenfra», ble det medlemmer fra samme husstand eller single-handed. 

 
NOV Race Week/NM 
Årets APL Race Week skulle vært sammenfallende med NM i BB11 men måtte avlyses pga 
pandemien.  
 
Klubbmesterskap 
Det startet 12 båter under årets klubbmesterskap, 22 seilere. 
Eilert Vierli stilte som regattasjef og gjennomførte et perfekt arrangement. Takk til alle 
deltagere og de frivillige medhjelperne.  
Etter regattaen ble det gjennomført grillbuffe med gjester på Seilerhytta. Her var vi 20 til 
bords, noen overnattet i egen båt og det ble servert kaffe på bryggekanten. 
 
 

Sosiale aktiviteter 
 
Innesesong 
Torsdag er vår faste møtedag gjennom hele vinteren. Vi treffes i opplagshallen fra kl. 1800 
og har felles pause kl.1900 i bua. Disse kveldene vinter/vår i starten av 2021 ble avlyst pga 
pandemien. Innesesongen gjennom høsten har blitt gjennomført, med de nasjonale regler 
og anbefalinger i bunn.  

Vinterfest 
I god tradisjon skulle kurs og vinterfest blitt avholdt første helga i februar.  
Den måtte dessverre avlyses pga pandemien. 
 
Sesongstart 
Sesongstart/sommerfest hvor vi seiler «gåsegang» ut fjorden, nyter bølgeskvulp og legger til 
ved brygga på seilerhytta ble avlyst pga dobbelbooking av seilerhytta. 
Vi benyttet derfor denne lørdagen til en felles dugnad i opplags hall med påfølgende 
langbord hvor middag og dessert ble servert.  
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Fjelltur 
Med et vanskelig år hvor pandemien styrer, var det vanskelig å planlegge fjellturen i 
terminlisten. Vi valgte derfor å invitere når høsten kom, dog uten hell. Turen ble dessverre 
avlyst pga manglende påmeldte. 
 

 
Kurs / Undervisning / Møter 
 
Kurs  
De siste årene har vi gjennomført kurs kombinert med vinterfest. Kurset arrangeres på 
dagtid og festen avholdes på kvelden. Dette ble avlyst grunnet pandemi. 
 
Undervisning 
BB11 gruppa samles som kjent hver torsdag gjennom hele vinterhalvåret. Dette gir oss en 
god mulighet til å benytte klubbhuset vårt til teoretisk undervisning. Med bakgrunn i korona 
pandemien er ikke dette gjennomført i 2021. 
 
Gruppemøte (årsmøte BB11 gruppa) 

Antall fremmøtte 2018 Antall fremmøtte 2019 Antall fremmøtte 2020 Antall fremmøtte 2021 
23 21 19 19 ? (utført digitalt) 

Det har vært avholdt et gruppemøte med presentasjon av BB11 gruppas Handlingsplan, 
Aktivitetsplan og Styringsdokumenter.  
 
Styremøter  

Antall 2018 Antall 2019 Antall 2020 Antall 2021 
9 3 25 8 

 
Årsmøte BB11 klubben  
BB11 klubben er som kjent sterkest representert i Horten, Brevik, Kragerø og Arendal. 
Årsmøtene har rullert mellom disse stedene.  
 
 
Dugnad 
 
Internt BB11 
For å drifte klubbhus og opplagshall legges det ned en betydelig dugnadsinnsats Med nær 
600 kvm. opplagshall og 40 kvm klubbhus er det mye å vedlikeholde. Det er også gjort en 
betydelig ryddejobb inne i hallen før flytting og i ny hall. Arbeidet med ny lakkboks, systue og 
masteoppheng pågår.  
 
Internt ASF 
BB11 gruppas medlemmer har vært «greit» representert under foreningens arrangementer, 
men BB11 gruppa har dessverre ingen god tradisjon for å bidra til dugnad på Seilerhytta. 
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Dette er først og fremst gruppas eget ansvar og manglende prioritering, men vi savner også 
en større grad av forutsigbarhet på dugnadskvelder fra forenings side.  

 
 
 
Media / Nettsider 
 
Media 
BB11 gruppa har som mål å ha minimum et medieoppslag i året. . 
 
Omtale / oppslag media 

Antall 2018 Antall 2019 Antall 2020 Antall 2021 
1 2 0 0 

 
 
Nettsider 
BB11 gruppa har nå landet sitt mål om fyldige og informative nettsider som fungerer på 
«alle» plattformer. Gruppas drift, dokumentasjon, resultater og bilder er godt representert, 
men vi kan bli bedre på å gi ut jevnlige artikler. Målet her er et snitt på minimum en artikkel i 
måneden, dette ble ikke innfridd i 2021 
 
Publiserte artikler nettsider 

Antall 2018 Antall 2019 Antall 2020 Antall 2021 
9 9 4 5 

 
 

Dokumentasjon 
 
 Handlingsplan / Aktivitetsplan / Årshjul 
Dette er viktige dokumenter for BB11 gruppa. De fleste av disse dokumentene er å finne på 
våre nettsider.  
 
Veiledningsdokumenter  
BB11 gruppa har laget veiledningsdokumenter til alle sine aktiviteter så som Innesesong, 
Vinterfest og kurs, Sesongstart, NM/NOV Race, Vår-, Sommer- og Høstcup og 
Klubbmesterskap. Filosofien i BB11 gruppa er at alle skal dele på oppgavene, da kan det 
være greit å ha en liten «håndbok» for hvordan oppgavene løses på de ulike 
arrangementene. 
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Eiendeler 
 
Båter 
BB11 gruppa «eier» 5 stk. BB11 og disponerer en GH 14 som brukes til bøyebåt. GH er i 
tilfredsstillende stand med en 10 hk motor som er ny i 2015. Motor fikk storservice med 
registerreim skifte før sesongstart. Fire av BB11’ene er restaureringsobjekter, og en brukes 
til rekrutering.  
 
 
Regattautstyr 
BB11 gruppa har bra regattautstyr for lokalt bruk på byfjorden. Dette oppbevares i BB11 
hallen vinterstid. Bøyer, flagg, lodd og moringer oppbevares i GHen gjennom sommeren. I 
tillegg er det en startboks som står i opplagshallen som hver enkelt må hente før regatta. 
 
Arrangementsutstyr 
BB11 gruppa har noe arrangementsutstyr. Dette består av lamper, duker osv. som brukes 
når BB11 gruppa steller til fest. 
 
Reklameartikler 
BB11 gruppa har 2 sett med beachflagg, en vimpel og banner som brukes aktivt i BB11 
sammenheng. Beachflagg brukes under arrangementer. 

Anlegg 

Ny Opplagshall 
Etter 26 sesonger under samlet tak er vi svært godt fornøyd med tilholdssted nær Krøgenes 
(Arendal Listehøvleri).  I alt har vi 32 BB11 i tilknytning til opplagshallen (ny rekord). I 
opplagshallen er det nå en stor velutstyrt verktøybenk og arbeidsplass for mastene. Vi 
jobber med å få på plass egen lakkboks (rom), eget syrom og gode løsninger for strøm til 
båtene. 
 
Klubbhus 
Klubbhuset er pent innredet, godt vedlikeholdt og til stor glede for medlemmene. Dette 
brukes jevnlig av medlemmene hele uken og spesielt på torsdager til felles pause og 
undervisning, når det ikke er pandemi. Det gjenstår litt arbeid for å modifisere bua med ny 
inngang.  
 
Bryggeanlegg 
BB11 gruppa disponerer en «egen» flytebrygge ved Arendal gjestehavn. Her hadde vi i 2021 
15 BB11 og en bøyebåt. Beliggenheten har vist seg å være perfekt for BB11. Båtene ligger 
trygt og det er en fantastisk arena for sosial samling, og et godt utgangspunkt for regattaene. 
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Organisasjon 

 
Representasjon 
Eivind Speikland, medlem i styret BB11 klubben 
Erik Steller, Valgkomiteen BB11 Klubben. 
Trude Eliassen og Geir Skjæveland, Styremedlem ASF. 

 
 
Aktive / inaktive båter 

BÅTER Antall 2017 Antall 2018 Antall 2019 Antall 2020 Antall 2021 
Sjøsatte 23 20 19 19 17 (16) 
Ikke sjøsatt (sjødyktige) 2 5 2 5 7 
Restaureringsobjekter 7 7 7 7 9 
TOT. 32 32 32 32 33  

 
 
Sportslige resultater  

Aktivitet Første  Annen Tredje 
Vårcup Sivert Pihl, Sigurd Pihl Magne Olsen, Preben Jørgensen Peter Harris 
Sommercup Morten Knutsen, Bjørn Johanson, 

Inge Roppen 
Eivind Speikland, Rune Speikland Miles Macmillian-Lewis, Peter Harris 

Høstcup Sofie Pihl, Sigurd Phil Morten Knutsen, Arild Nilsen, Jørn 
Vevstad, Inge Roppen 

Bent Vale, Are Haslund 

Klubbmesterskap Signe Lill Phil, Sigurd Pihl Eivind Speikland, Rune Speikland Bjarne Hiis, Inge Roppen 
    

 
Øvrige resultater er lagt ut på ASF’s hjemmeside 

 
 
Styret  
Leder: Roger Haugen 
Styremedlem: Sigurd Pihl, Trude Eliassen, Bent Vale, Bjørn Olav Buset 
Vara: Ove Jarl Andersen 
 
 
Takk til våre sponsorer, vår forening, alle frivillige som i mange år har bidratt til driften av 
BB11 gruppa og takk til alle BB11 seilere for en positiv holdning og innsatsvilje.  
 
 
Styret 
BB11 Gruppa ASF  


