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1 Årsberetning 2018 
Torsdagsseiling 
 
Oppstart torsdag den 24. mai 2018 og fram til 27. september 2018. 

Det har vært noe nedgang på disse åpne dagene, men har likevel hatt oppmøte på ca 10 stykker. Det 

er spesielt hyggelig at vi nå har en gruppe med unge seilere som kommer igjen og stiller på hver 

eneste torsdag.  

Vi har hatt seilere i alle aldre, men gjengangerne er i aldersgruppen 10-17, hvor foreløpig jentene er 

overrepresentert.  

Av de aktivitetene vi har hatt på Hove utover torsdagstreningene kan vi oppsummere følgende: 

Idrettsleiren 

Victoria og Celina var trenere for seilbrettgruppen. Vi har avtalt med idrettskretsen at de kan låne 

utstyret vårt så lenge de er ved campingen og hytta vår. Vi ser fortsatt på dette som en viktig 

rekrutteringsarena og vil fortsette deltagelse her.  

Skoleklasser 

Vi har hatt klasser fra Steinerskolen og Sam Eyde på seilbrett og SUP.  

Pinseleiren 

Dessverre fikk vi for få deltaker til å kunne stille egen brettgruppe i år. 

Seilskole 

Det ble gjennomført seilskole i uke 26, 31, og 32 sammen med jollegruppa. Deltakere fikk her en 

innføring i både jolle og brett. Det har også vært todagers kurs i jolle og brett gjennom juli med svært 

god deltagelse. Se egen rapport fra Jollegruppa.  

NC Salom 

ASF arrangerte NC slalom på Hove 29-30.september. Et vellykket arrangement med stadig positive 

tilbakemeldinger på gjennomføring og fasiliteter og forhold på Hove.  



SUP kurs 

Frida Ongre har holdt SUP kurs gjennom juli. Et populært tilbud som vi håper å kunne fortsette.  

Windsurf klinikk med Oda Johanne 

Oda Johanne er i verdenstoppen i disiplinen freestyle og holdt kurs for litt mer erfarne seilere 25-26 

august. Dette var et veldig bra arrangement med supre tilbakemeldinger fra deltakerne. Vi håper å få 

Oda ned igjen i 2019.   

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. 

 

2 Planer for sesongen 2019 
Torsdagsseiling 

Vi håper å få opp igjen deltakelsen på torsdagsseilingen og fortsette med dette tilbudet i 2019.  

Pinseleir 

Jobbe med rekruttering, vi bør ha minimum 15-20 stykker i en brettgruppe og må se på deltakelse fra 

andre foreninger samt hvilket nivå vi tilbyr. Mulig pinseleiren er for tidlig på sesongen for 

nybegynnere.  

Seilskole og todagers kurs 

Dette fortsetter i 2019 i samarbeid med Jollegruppa.  

 

3 Økonomi / Budsjettønsker 
Vi fikk ikke realisert katamaraner i 2018, arbeidet med dette må intensiveres i 2019. Henviser ellers 

eget budsjett.  

 

4 Forslag til leder 
Terje Tønnessen / Anders Aanonsen  


