2007 har vært en aktiv sesong for brettgruppa. I mai startet de ukentlige treningene.
9 seilere har deltatt aktivt på treningene som var tilrettelagt for viderekommende.
Erik Tobiassen var ikke tilgjengelig som trener dette året, så Torstein Hopstock tok
seg av tilrettelegging og treningene, godt hjulpet av andre foreldre.
Treningene ble holdt på Seilerhytta hver fredag gjennom mai, juni, august og ut i
september.
Pinseleiren ble en fin sosial og treningsmessig samling. 25 seilere var aktive på brett
gjennom helgen. Gruppa besto av noen av de beste ungdomsseilerne i landet, en del
viderekommende seilere noen nybegynnere. Varierende vind fra 4-12 m/s førte til at
alle seilerne fikk prøvd seg under krevende forhold.
Seilskolen i august ble også en fin samling. Bra vind noen av dagene og både de
viderekommende,og nybegynnere fikk god opplæring av flinke instruktører.
Nybegynnerkurs: Gruppa har avholdt flere kurs gjennom sommeren. Vi håper dette
skaper ytterligere rekruttering til brettgruppa.
Regattaseiling er noe seilerne har fått tenning på gjennom sesongen.
Raceboard (Brett inntil 320 lange, med kjøl). I Norgescup på Hove i juli deltok 4
juniorer fra Arendal. Dette var Eirik Brødholt, Henrik Christiansen, Nicolay Egeberg
og Jens Hopstock, I NC i Brevik deltok de samme 4. I tillegg stilte Halvard Feragen
og Vegard Johan Eimind. På rankingregatta i Oslofjorden deltok Vegard, Halvard,
Nicolay og Jens. Halvard og Jens har vunnet de nasjonale regattaene de har deltatt i
innen kjølbrett denne sesongen, Vegard har hatt hard konkurranse i seniorklassen,
men har gått seirende ut av flere seilaser. De andre Arendalsseilerne viser også
gode takter og har en fin stigning i formkurven.
Formula: I klassen Formula (brett uten kjøl som seiles fra 5 m/s – kun når det er
planevind) ble det arrangert NC i Arendal i september. Her deltok de samme som i
Brevik i tillegg til Kristian Melby. Arendalsseilerne gjorde reint bord: Vegard, Halvard,
Kristian og Jens vant sine respektive klasser. Vegard vant også overall. Arendal stilte
med 7 seilere – det er ny rekord for ASF gjennom de 10 siste årene. Halvard og
Vegard har deltatt i flere NC i Formula og vært helt i toppen gjennom hele sesongen.
RS:X er OL brettet. Både Vegard og Halvard satser på dette brettet. Vegard har
gjennom hele sesongen satset på deltakelse i OL 2008. Likevel har veien dit vært
hard og han har ikke klart kvalifiserings kravene. Vegard har hatt en solid utvikling de
senere årene og vi håper han satser videre. Vegard er en viktig inspirator for de
yngre seilerne. Halvard satser også på RS:X. Han går for tiden på
Toppidrettsgymnaset i Bærum, med brettseiling som ”fag”. Både Vegard og Halvard
har deltatt i VM og andre internasjonale regattaer i 2007.
Klubbmesterskap/KM: Siste helg i august ble det arrangert KM og klubbmesterskap
for joller og brett. Vegard seilte ikke men ellers var de andre med. Halvard, Henrik,
Eirik, Kristian, Nicolay og Jens stilte til start. I tillegg deltok Fabian Ødeskaug,
Sebastian Sæthre og Fredrik Kjøge. En Grimstadseiler var også med.

Halvard og Jens ble klubbmestere. 11 åringen Fredrik mestrer etter hvert brettet i full
plan, morsomt å se at det morderne utstyret fungerer bra for de yngste seilerne også.
Sosialt: På tross av mye regattaseiling er samværet på Seilerhytta noe av det
seilerne setter mest pris på. Det hyggeligste er at guttene stadig treffes på Seilerhytta
i helger og gjennom hele sommerferien for å være sammen og seile. Her møter de
jolleseilere samt godt voksne brettseilere som fortsatt ”holder koken”. Dette miljøet er
utrolig positivt og vi ønsker flere velkommen i årene fremover.
Sommersesongen: I vertskapsperioden har det vært stor aktivitet på brettbrygga. Da
er foreningens brett 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 2008 er målsettingen å styrke trenersituasjonen, øke rekrutteringen
til gruppa og avholde flere nybegynnerkurs gjennom sesongen. I
tillegg skal ASF arrangere NC for joller og brett. 450 seilere vil
dominere farevannet utenfor Arendal første helgen av Mai.
Takk for et godt år. Vi ser frem til en fin sesong i 2008.
Eivind og Torstein

