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2020 har vært preget av lav aktivitet både vår, sommer, høst og vinter. Coronapandemien får 
ta skylden for dette.  

MM er nå etablert på Saltrød i samme hall som BB-gruppa. Dette ser ut til å bli et samarbeid 
som begge parter kan profittere på. Vi ser fram til et godt samarbeid. Vi har fra høsten 2020 
to båter lagret utendørs og fire innendørs. 

Også i år er det en gjeng pensjonister som har vært aktive mht drift av båter og i planlegging 
og gjennomføring av de få aktivitetene vi har hatt. 

 

 

Seiling med Sam Eyde-elever  

Da pandemien slo til i mars ble all aktivitet i samarbeid med Sam Eyde vgs lagt på is. Det er 
vanskelig å drive breddeidrettsfaget seiling på Teams. Det er bare å håpe at 2021 vil gi ny 
anledning til å seile med Sam Eyde-elever. 

 

Seiling med elever fra Hove Leirskole.  

Også dette aktivitetsområde er blitt hardt rammet av pandemien og ingen seilinger med 
leirskole-elever er blitt gjennomført. Vi opprettholder imidlertid samarbeidet med Hove 
Leirskole, HDU og Canvas Hove for å komme i gang igjen så fort samfunnet åpnes igjen. MM 
er i samarbeid med HDU for å sertifisere et opplegg for leirskoleelever fra 2021. ASF/MM vil 
da være offisiell underleverandør av aktiviteter til Leirskolen som administrativt er underlagt 
HDU.  



Samarbeidet med Hove Leirskole og Canvas er svært viktig for MM fordi det gir verdifulle 
inntekter til drift av vårt prosjekt.  

   

Speiderseiling  

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

  

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 ca. 240 «dagsverk» er gjennomført som 
dugnad ved vedlikehold av båtene.  

  

Økonomi  

Det vil i kommende år bli satt fokus på inntektsgivende virksomhet for å holde prosjektet 
gående. 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.  (Se for øvrig MM regnskap og budsjett) 

  

  

Styret i Maritim Mestring har i 2020 bestått av følgende:         

Eilert Vierli  

Jonas Johnsen  

Aslak Heim-Pedersen  

Eivind Speikland  

Mika Leppinen  

Sanjin Salahovic  

Sigbjørn Vigeland 


