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2019 har vært preget av høy aktivitet både sommer og vinter. Båtene har blitt mye brukt av 

ungdom, speidere, Sam Eyde elever og til kursvirksomhet. I vintersesongen har vi samlet 

mellom 3-10 pensjonister nesten hver mandag for å vedlikeholde båtene og for sosialt 

fellesskap. Dette skaper fint og godt samhold i voksengruppa og motiverer til seiling i 

sommerhalvåret. 

Gjennomførte aktiviteter: 

Seiling med Sam Eyde-elever 

Vi har gjennomført seilkurs med elever fr vg1, idrettslinja, breddeidrett. 20 elever bemannet 

5 av våre båter 7 ganger i august og september. Elevene var svært motiverte og 

konkurranseorientert. Og satte stor pris på introduksjonen til seilsporten, en idrett få eller 

ingen hadde noen forkunnskap om. 



Elevene ble vurdert og gitt karakterer i faget seiling. 

Våre pensjonistinstruktører stilte velvillig opp og gjorde en fantastisk jobb. 

 

Seiling med elever fra Hove Leirskole. 

Også i år seilte vi med leirskoleelever. Dette er morsomt og spennende da veldig mange aldri 

har vært i en liten båt tidligere, og så godt som ingen av dem har seilt. 

Samarbeidet med Hove Leirskole gir også inntekter til drift av vårt prosjekt. 

 

Speiderseiling 

En av båtene våre disponeres av 8. Arendal speidergruppe. Denne båten er svært mye brukt 

og når det er nødvendig brukes også flere av våre andre båter til speiderseiling.  

Speiderlederne er også involvert i vedlikehold av båtene våre vinterstid og inngår med 

betydelig arbeidsinnsats i pensjonistgjengen som møtes på mandager. 

 

Seiling med ASF-ungdommer. 

Det bli i år leid inn trener for å utvikle, motivere og perfeksjonere egne ungdommer. Disse 

hadde trening en gang pr. uke på våren og sommeren. 7 treningssamlinger totalt. 

Deltagerantallet varierte fra 2-8. 

 

 

Kurs i samarbeid med BB-gruppa. 

Også i år gjennomførte vi et kombinert teori- og seilkurs sammen med BB-gruppa. Maritim 

Mestring stod for den praktiske seilopplæringen. Det ble gjennomført 3 kveldsseilinger med 

16 kursdeltagere hver kveld. 

 

Dameseiling 

En gruppe voksne damer har fått opplæring i seiling av en av våre instruktører. Dette 

opplegget har vært gjennomført over 3 kurskvelder. Antall deltagere har variert fra3-5. 

 

Dugnaden for å holde prosjektet gående. 

En kjerne på mellom 5 -10 fortrinnsvis pensjonister har lagt ned et formidabelt arbeid for å 

drive dette arbeidet.  Ved summering viser det seg at 241 «dagsverk» er gjennomført som 

dugnad ved vedlikehold av båtene, kursinstruksjon 



 

Økonomi 

Det vil i kommende år bli satt fokus på inntektsgivende virksomhet for å holde prosjektet 

gående. Her viser til vedlagt regnskap og budsjett. Sammen med god dugnadsånd, inntekter 

og litt overføringer fra ASF regner vi med at Maritim Mestring vil skape seilglede og gode 

opplevelser for mange, også i årene som kommer.  
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