
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2006 har vært en aktiv sesong for brettgruppa. I mai startet vi opp med ukentlige 
treninger. Med grunnlag i de siste årenes kurs var det 9 ungdommer som hadde lyst 
til å trene brettseiling. Vi var heldige å fikk Erik Tobiassen som trener for gruppa. Han 
har i mange år vært landets beste freestyle seiler, og har mye å tilføre seilerne.   
Treningene ble holdt på Seilerhytta hver fredag gjennom mai, juni, august og ut i 
september.  
Pinseleiren ble en fin sosial og treningsmessig samling. 15 – 20 seilere var aktive på 
brett gjennom helgen. Gruppa besto av noen unge norgescup seilere, noen 
viderekommende og noen nybegynnere. Varierende vind førte til at alle seilerne fikk 
prøvd seg under passende forhold. 
Seilskolen i august ble også en fin samling. Ikke så mye vind for de 
viderekommende, men mange nybegynnere fikk god opplæring av flinke instruktører. 
Nybegynnerkurs: Gruppa har avholdt flere kurs gjennom sesongen. Vi håper dette 
skaper ytterligere rekruttering til brettgruppa. 
Regattaseilere har gruppa ikke så mange av foreløpig.  De som seiler regatta er 
etter hvert blitt å regne med. Vegard Johan Eimind har gjennom de siste årene vært 
foreningens beste brettseiler. Han satser mot OL 2008 og er stadig på farten rundt i 
verden for å seile regatta og trene. Årets beste resultat er kanskje en 2. plass i 
Nordisk mesterskap for RS:X som er OL brettet. Han har også fin 21.plass ISAF VM.  
Halvard Feragen har satset hardere på brett i år og har deltatt i NC der han fikk en 
imponerende 2. plass i klassen for Formula Windsurfing Intro. Halvard har trent bra 
denne sesongen og har valgt seiling som valgfag på skolen. 
Ellers har en av årets nye brettseilere – Henrik Christiansen deltatt i KM og tatt en 
førsteplass der. 
Sommersesongen: I vertskapsperioden har det vært stor aktivitet på brettbrygga. Da 
er brettene til utlån fra Seilerhytta. Fine sommerdager er alle brettene i bruk fra 
formiddag til sen ettermiddag. 
Mange har fått prøve brettseiling for første gang denne sesongen, andre har prøvd 
gamle kunster i løpet av sommeren. Dette ser ut til å være et godt tilbud for 
medlemmer og andre. 
 
I 2006 er målsettingen å styrke trenersituasjonen, øke rekrutteringen 
til gruppa og avholde flere nybegynnerkurs gjennom sesongen. I 
tillegg er det planer om å arrangere NC Formula (voksne og junior) 
samt å få til et større arrangement for nybegynnere og 
viderekommende. 
 
Takk for et godt år. Vi ser frem til en fin sesong i 2007. 
 
Eivind og Torstein 


