
 

Årsberetning for Tur og Hav for 2020 

 

2020 sesongen ble på mange måter en amputert sesong på grunn av situasjonen rundt 
covid-19. Sesongstart ble utsatt i påvente av klare regler fra Seilforbundet, og 20. mai åpnet 
vårcupen i en sterkt redusert versjon. Begrensingene var følgene: 

- Kun en person eller familiemedlemmer fra samme husstand om bord. 
- Kun Gunterstart, og ingen ansvarlige på land. Det var heller ikke noe sosialt på land. 
- Ingen seiling i vind over 10m/s på Torungen. Dette var på grunn av Redingselskapets 

oppfordring til å vise ekstra aktsomhet. 
- Forhåndspåmelding så vi hadde kontroll på hvilke seilere som hadde deltatt til en hver 

tid, 

Det ble seilt 6 runder i vårcupen samt Tromøya rundt. Totalt 8 båter deltok i vårcupen og 5 i 
Tromøya rundt. 

Høstcupen startet 26. august med mindre lettelser i smittevernet. Det ble igjen tillat å møtes 
på land etter endt seilas. 

Det ble seilt 6 runder i høstcupen også, samt klubbmesterskap. Tromøy Two-star måtte 
avlyses på grunn av værforholdene og det faktum at de fleste seilte alene. Totalt 9 båter 
deltok i høstcupen og 4 båter i klubbmesterskapet. 

Styret i Tur og Hav har kommunisert tett på Messenger, på Seilerhytta etter regattaer og på 
mail gjennom hele sesongen. Kontakten med medlemmene har skjedd først og fremst via 
hjemmesiden til ASF og på Facebook, men også her har Seilerhytta etter regattaene vært 
viktig.  

Et forsøk på å opprette en turgruppe under Tur og Hav må utsettes til 2021 på grunn av 
Coronasituasjonen. 

 

De viktigste resultatene 

Vårcupen 

Vinner: NOR 170, Oline:  Allan Larsen                     2. plass: NOR14869, Soul 
Kitch´n Pål Widem          3. plass: NOR 1451,Victoria:  Jørn Vevstad 



                                                                                                                                                                    
Tromøya rundt 

Vinner: NOR 14581, Galeb: Feda Grebovic                    2. plass: NOR6619, Glimt: 
Egil Rose           3. plass: NOR 1451,Victoria: Laila Vevstad 

                                                                                                                                                                         
Høstcupen 

Vinner: NOR 345, Milos: Kaare Øveraas        2. plass: NOR14869, Soul 
Kitch´n Pål Widem          3. plass: NOR4387, ThaTay: Per Gudmund 
Waaler 

Klubbmesteskap 

Vinner: NOR 345, Milos: Kaare Øveraas        2. plass: NOR 14581, 
Galeb: Feda Grebovic          3. plass: NOR 170, Oline:  Allan Larsen 

For fullstendige resultater se ASF.no 

 

Arendal 24.februar 2021 

Styret for Tur og Hav 


