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1 Årsberetning 2018 
Idrettsleiren 

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.  

Seilskole 

Det ble gjennomført seilskole 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.  

Samarbeid med Canvas Hove 

Som et prøveprosjekt ble det inngått avtale med Canvas Hove om bruk av utstyr til kurs- og 
utleieaktivitet. Miriam Rasmussen og Pål Fostervold var ansvarlige for gjennomføring. Se egen 
rapport fra Pål og Miriam.  

2 Planer for sesongen 2020 
Seilskole og todagers kurs 

Dette fortsetter i 2020 i samarbeid med Jollegruppa.  

Samarbeid med Canvas Hove 

Canvas Hove har ytret ønske om at de ønsker å fortsette samarbeidet. Dette skal opp til evaluering 
før sesong 2020.  

3 Økonomi / Budsjettønsker 
Henviser til eget budsjett.  

4 Forslag til leder 
Terje Tønnessen 

 

 



Rapport fra samarbeidet mellom Canvas Hove og ASF 2019 

av Pål Fostervold/Miriam Rasmussen 

Undertegnede og Miriam Rasmussen ble forespurt om vi ville prøve å sette opp et kurs/utleie senter for vannsport på Hove 
sommeren 2019.  

Dette forutsatte et samarbeide med ASF om bruk av foreningens utstyrsressurser på Hove.  

Ved ankomst 3.7.19 tok vi en gjennomgang av utstyrspoolen vi disponerte. Vi fant et brukbart tilbud av nybegynnerutstyr 
mht brett og rigger.  Det var et stort antall rigger for viderekommende, men bare et fåtall brett.  

Det var et stort antall padlebrett på stedet.  

Det ble bestilt masteføtter, forlengere og sikkerhetsliner til padlebrettene så alt utstyret kunne brukes.  

Svært mange av brettene hadde skader, som i noen grad skyldes slitasje, men i hovedsak skjødesløs behandling.  

Skadene er nå reparert så alle windsurf og padlebrett kan brukes.  

Jeg har bygd et større telt som huser seilbrettsenteret, og et stativ som har plass til alle padlebrettene.  

Surfesenteret skal i år utvides til omtrent doble størrelsen, og heves så det får et betydelig større innvendig volum.  

Vi åpnet senteret ca 16 juli, og fikk en voldsomt bra respons på tilbudet. Enkelte dager var nesten alt tilgjengelig materiell 
på vannet samtidig.  Uheldigvis var fellesferien over nesten før vi fikk begynt men vi fikk likevel en god indikasjon om hva 
som kan vente oss til sommeren.  

Vi avholdt fire firedagers kurs i løpet av sommeren, det siste i høstferien.  Vi hadde et større antall individuelle 
instruksjonstimer.  Vi tok ikke betalt for hverken kurs eller leie av utstyr for barn under 16 år i fjor hvis de var sammen med 
voksne, bare for instruksjon hvis de var alene.   

Lavterskeltilbudet i form av glassbunnkanoer og padlebrett var klart mest i bruk, seilbrettene var i hovedsak i bruk i 
forbindelse med kursaktivitet. VI håper på sikt at flere benytter seg vårt utleietilbud av seilbrettutstyr også, vi vurderer å 
lage klippekort på 10 ggr med en betydelig rabatt for å stimulere til dette. 

 

2020 

I fjor brukte vi 30000 på nye nybegynnerrigger (fnugglette irigger, som er særlig egnet til å gi barn mestring på et tidlig 
stadium)  

For kommende sesong har vi personlig brukt ca 250.000 på nytt utstyr, 11 nye freeridebrett, og 10 nye rigger.  I tillegg 
setter vi inn 6 av våre egne brett for utleie.  Det eksisterende tilbudet for viderekommende seilere var ikke bra, så med vår 
supplering av utstyrsparken får vi et komplett tilbud med utstyr av høy kvalitet.  Vi tror fremdeles at nybegynnerutstyret vil 
stå for 80% av bruken, men på sikt vil vi kunne få mere utleie av freerideutstyr hvis tilbudet er tilstede.  

Miriam tar til høsten en internasjonal eksamen som seilbrettinstruktør gjennom VDWS. Alle våre instruktører vil 
gjennomgå den samme utdanningen i vår regi etterpå, med sikte på både å bedre egne ferdigheter, samt å sørge for god 
kvalitetssikring vårt eget kurstilbud.  

Vi kommer til å arrangere flere kurs, vi starter i påskehelgen med et tre dagers kurs, og planlegger minst 2 ukeskurs i 
fellesferien.  Vi vil også være tilgjengelig for drop-in i sommer, men målet er på sikt at all vår aktivitet skal være bestilt på 
forhånd.  

Vi hadde opprinnelig planlagt en større seilbrettfestival på Hove, men alle helger fra mai til ut i september er allerede fulle, 
så vi får ikke dette til i sommer.  



Vi etablerte i fjor bedrete rutiner mht sikkerhet, med påbud om redningsvest for alle, og bruk av sikkerhetsline for brukere 
av padlebrett.  I år kommer vi i tillegg til å utstyre alle som leier med vanntette lommer til egne telefoner slik at vi kan 
ringes opp hvis våre brukere trenger bistand.  

I tillegg registrerer vi alle brukere og utstyret de bruker, med tidsbegrensning så blir noen ute lengre enn avtalt vil vi vite 
det.  

Så med en oppgradering av lokaler og utstyr, en oppgradering av kompetansen til alle intruktører, samt gode 
sikkerhetsrutiner for brukerene, håper vi etterhvert å kunne tilby et førsteklasses produkt, der våre kunder føler seg godt 
ivaretatt, og henter motivasjon til å fortsette å utvikle ferdighetene sine på seilbrett.  

Vi er glade for vi har et samarbeide med ASF, og håper at klubben bifaller utviklingen på Hove.  Skulle dere ha spørsmål om 
driften, eller ønsker om tiltak dere synes vi skal gjennomføre, så ta gjerne kontakt.  


