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1 Aktiviteter i løpet av 2015
Torsdagstrening
Oppstart torsdagstrening den 30. april 2015 og fram til 1. oktober 2015.
Det har ikke vært noe pause i ferien og frammøte har variert fra 6 til 25 deltagere.
Men tanke på brettseiling så har kapasiteten på nybegynner vært ca. 25 stykker (brettutstyr).
Ved flere anledninger var alt brettutstyret i bruk.
Det har vært seilere i alderen fra 8 til 50 år. Men det må sies at damene har vært de flinkeste til å
stille på torsdagstreningene.
Katamarangruppen som vi holder på å etablere har gått litt tregere enn vi hadde håpet, men vi satser
på at dette skal løsne i 2016.
Av de aktivitetene vi har hatt på Hove utover torsdagstreningene kan vi oppsummere følgende:

Idrettsleiren
Halvard Feragen var trener for seilbrettgruppen. Vi har avtalt med idrettskretsen at de kan låne
utstyret vårt så lenge de er ved campingen og hytta vår. Vi får ingen kompensasjon for denne avtalen
men ser på det som rekruttering.

Sam Eide Videregående
Brettseiling og SUP for 2.klasse i mai 2015.
Skolestart i august 2015. 65 elever på SUP og brettseiling.

Steinerskolen

Mai 2015. Introduksjon til brettseiling og SUP for 10 klasse på Hove.
Skolestart i august 2015 på Stølsvika. Utlån av SUP-brett, vester og drakter.

Trauma
Juni 2015. Håndballag jenter 15 år. Aktivitetsdag med SUP og grilling på Hove.

Pinseleiren
Juni 2015. 11 deltakere på brettseiling. Pinseleiren ble arrangert samtidig med brettregatta på
østlandet, som resulterte i lavere oppslutning enn forventet, men det ble allikevel en fin samling.

Sommerkurs og utleie
Halvard Feragen hadde kurs og utleie på Hove i hele juli måned. Det var utleie av seilbrett, SUP og
katamaraner.
Til tross for en sommer med dårlig vær, kaldt vann og noen administrative skjær i sjøen, ble det en fin
happening. Vi brukte mye tid på å få på plass en ressurs som kunne hjelpe oss med det rent
administrative, men viste seg dessverre ikke å fungere slik vi hadde ønsket. Vi var blant annet langt
ute i sesongen, uten at ting var på plass. Pågangen var økende ettersom tilbudet ble kjent, og
omsetningen for denne aktiviteten var nok til å dekke utgifter til lønn.

Brettseilings kurs
Knut Thorkaas fra Stavanger var på Hove 3 uker i juli måned. Han arrangerte brettseilingskurs i
samarbeid med oss. For Knut var det også middels pågang på kursene. Han er derimot veldig fornøyd
med lokalitetene og har ytret ønske om å komme tilbake til neste år.

Teambuilding / private grupper
Ved to anledninger er det arrangert aktivitetsdager med private grupper. Dette har vært et
prøveprosjekt som vi vil videreutvikle.

Utlån til andre seileforeninger
Vi har lånt ut brettutstyr til både Kristiansand og Grimstad seilforening i forbindelse med
arrangementer som de har hatt.

Uorganisert seiling
Klubbens egne seilere har tatt i bruk Hove-anlegget. I siste del av sommersesongen og fram til
skolestart har det vært daglig aktivitet med 10 til 15 seilere på vannet.

Diverse
Vegg i vegg med hytta, har vi satt opp seiltelt til oppbevaring av rigger.
Her har vi kapasitet til minst 40 rigger.
Vannskuteren er solgt. Erfaringene fra i sommer er at dette fungerte veldig bra som trener og
sikringsbåt, men har bestemt oss for å bytte til en vanlig båt med litt bredere bruksområde.
Badstua er beiset, og blitt oppgradert med hjul.
Ellers er følgende kjøpt inn:
- betalingsterminal
- kaffetrakter
- henger med brettstativ

2 Planer for sesongen 2016
Torsdagstrening
Vi tenker å fortsette arbeidsmetoden som vi startet på i 2015, og gjøre bruk av de erfaringer vi har
tilegnet oss. Vi baserer oss på dugnad og satser på enda flere hjelpere som vi kan støtte oss på i
gjennomføringen av prosjektet. Vi har også mål om å rekruttere enda flere og spesielt ungdommer i
alderen 12-18 år.

Trening
Vi satser på enda en dag til i uken med noe mer målrettet trening.
Trenger trener/trenere som kan være interessert i dette.

Pinseleir
Jobbe med rekruttering, vi har som mål å ha minst 20 stykker på brett.
Det er fortsatt kun nybegynner-grupper som er aktuelt.

Utleie og kursing i juli
Vi ønsker å få til noen av de samme aktivitetene som vi hadde i 2015.
Knut Thorkaas er blitt forespurt om han vil drive surfeskole, noe han er positiv til.

Diverse





Innkjøp av ny sikrings båt. 18 fots RIB med 75hk
Brettutstyr. 8 stk. nybegynner brett med rigger er bestilt.
Innkjøp av flere drakter og sko.
Oppgradering av skifterom i hytta på Hove.

3 Økonomi
Vi har nå brukt det meste av midlene fra gaven fra Gjensidigestiftelsen, men det er mer midler på vei
inn. Vi har krav på refusjon av mva, og en del av investeringene utløser grasrotandelsmidler som gir
ytterligere tilskudd. Jan er nå i styret for Hove drift og utvikling og påvirker der med tanke på felles
satsning for å utbedre fasilitetene for seiling på sikt. Hva vi kan sikte oss inn mot her avhenger blant
annet av resultatet fra styret i ASF hva gjelder mva og grasrotmidler.

