
 

 

     Årsrapport Brettgruppa ASF 2008 
 
Seilbrettsesongen 2008 har vært en spennende sesong for Arendals Seilforening. Det har 
vært et år med stor aktivitet – kanskje den største aktiviteten på brettsiden gjennom de siste 
10 årene. 
 
Regattaseiling: 
ASF har markert seg som den mest dominerende klubben innen Racing i Norge i 2008. 
Vegard Johan Eimind har vunnet NM både i Formulaklassen og i Raceboard. Halvard som 
er i ”eldste junior” (Youth) har vært suveren i sin klasse, og begynner å vise styrke også i 
forhold til seniorene. 
Det andre juniorseilerne har også fine resultater å vise til, og det er spennende utvikling i 
klassene under Vegard og Halvard. 
 
ASF viste virkelig styrke under Stor NM i Brevik i år der vi hadde 4 seilere blant de 5 beste. 
Det ble bare seilt en klasse (senior) i Racebord under Stor NM. Vegard tok en suveren 1. 
plass. Jens Monn Hopstock tok en tredjeplass i konkurranse med eldre seilere, Halvard tok 
fjerdeplassen og Henrik Christiansen tok femte plassen. Gratulerer med en fantastisk 
”laginnsats” til dere. 
Eirik Brødholt, Nicolay Egeberg og Kristian Melby har også deltatt i enkelte av Norges Cup 
seilasene i år. De har fin fremgang og med noen flere timer på vannet kan de matche de 
aller beste. Kristian har mye erfaring fra jolleseiling og viser gode ferdigheter på 
regattabanen også i brett. 
 
Rekruttering: 
Det gror nye seilere til bak Vegard og Halvard. Nicolay og Jens i yngste junior klassen 
(Junior) har vært ivrige på sjøen de siste årene. De har hatt stor fremgang og vi håper at de 
fortsetter regattaseilingen fremover. 
Bak disse kommer nye seilere. 
I 2008 har vi hatt en nybegynnergruppe på 12 seilere som har hatt treningen hver uke fra 
mai til oktober.  
Av de 12 seilerne som startet i gruppa håper vi minst 8 vil fortsette neste sesong. 
Seilerne har hatt en fin utvikling og en del av dem deltok i KM i august med mye fin seiling. 
De mest aktive seilerne i gruppa har vært Fredrik Kjøge, Thea Edholm, Jonas Gonsholt, 
Margrethe Zeiffert, Jens Blågestad, Sigrid Berli, Axel Johnsen Holm og Stine Monn 
Hopstock. 
Trenere for denne fine gjengen har vært Fabian Ødeskaug og Jens Monn Hopstock. 



 

 

 
Toppidrett: 
Vegard har de siste årene vært den Arendalsseileren som har hevdet  
seg best på seilbrett. Etter hard satsing mot Beijing 2008 glapp  
OL – billetten i løpet av våren 08. Vegard har satset på utdannelse  
dette året, og redusert noe på treningen. Likevel er ble han den beste  
norske seileren innen Formula og Raceboard i 2008. Han vant NM og  
NC i begge klassene. 
 
Halvard fortsetter sin satsing og kombinerer skolegang og trening på 
Norsk Toppidrettsgymnas (NTG) i Bærum. Hverdagene er preget av  
trening, skole, lekser og hvile – slik det må være for en topp –  
idrettsutøver. 
Halvard konkurrerer i klassene RS:X/Raceboard og Formula. 
For å utvikle seg som seiler deltar han både innenlands og utenlands  
på regattaer og treningssamlinger. Siste deltakelse i internasjonal  
regatta for Halvard var VM for juniorer i RS:X klassen i Thailand. Her seilte han noe ujevnt, 
men lå en periode an til medaljeseilas. Til slutt endte han på en 16 plass av 38 deltakere. 
Beste plasseringer i enkeltseilaser var en 2. og en 6. plass, så Halvard viser at han kan 
matche de beste. 
 
Annen aktivitet: 
Gjennom sesongen har følgende arrangementer vært gjennomført i regi brettgruppa 
Mai;  Ukentlige treninger 
 NC for Raceboard (og joller) 

Pinseleir med 35 brettseilere i aktivitet (og joller). 
Juni: NC Formula 
Juli: To dagers nybegynnerkurs hver uke 
August: Seilskole over tre dager (18 deltakere) 
 KM for joller og brett 
Okt: NM Formula 
 
Foreningens brett har vært flittig i bruk for medlemmer og gjester på Seilerhytta gjennom hele 
sesongen. Mange har fått prøve brettseiling for første gang eller for første gang på mange år. 
 
Starboard: 
ASF har fått en fantastisk mulighet for å tilrettelegge for sine brettseilere. Et svært godt 
samarbeid med verdens største seilbrettprodusent – Starboard - og eier Svein Rasmussen 
har bidradd betydelig til at foreningen har det beste utstyret tilgjengelig. I 2003 mottok ASF 6 
komplette nybegynnerbrett fra Starboard – fullsponset fra produsenten. I 2008 mottok 
foreningen 6 komplette Racboards med rigger for regattaseiling og til utlån for øvrig. I tillegg 
fikk ASF en del nybegynnerrigger og annet utstyr – dette også fullsponset. Mot 2009 ser det 
ut til at foreningen får til en ny avtale i forhold til bl.annet nye nybegynnerbrett og noe annet 
materiell. Svein sier selv at han ønsker dette samarbeidet med ASF fordi han vil støtte sin 
gamle moderklubb, og fordi han ser at ASF gjør en betydelig innsats for brettseiling i Norge. 
Vi takker for den enorme støtten Starboard og Svein bidrar med og håper vi gjennom 
foreningens aktivitet gir noe tilbake til brettseilingen generelt og Starboard spesielt.  
 
Vi gleder oss til sommeren 2009 – med mange brettseilere i aksjon!   
Hilsen Brettgruppa. 

 

 



 

 
 
Annen info fra Brettgruppa: 
 
Resultater KM – vinnere fra ASF: 
 
Fredrik Kjøge (Yngste klasse) 
Jens Monn Hopstock (Junior) 
Halvard Feragen (Youth) 
 
 
Resultater NM/Stor NM: 
 
NM Formula: 

1. Vegard Johan Eimind 
9. Halvard Feragen (Beste Youth) 

 
Stor NM – Klassemesterskap Raceboard: 

1 Vegard Johan Eimind 
3 Jens Monn Hopstock 
4 Halvard Feragen 
5 Henrik Christiansen 

 
______________________________________ 
 
Halvard har også deltatt i følgende regattaer/mesterskap: 
 
WC Palma:  89 (seniorklassen) 
WC Hyeres: 84 (senior) 
WC Kiel: 51 (Senior) 
Isaf’s JrVM 19 
Åpen VM RS:X 16 (junior) 
 
Halvard i NC: 
RS:X ranking overall: 3 
RS:X ranking junior:  1 
NC sammenlagt RS:X junior gutt: 2 
NC: 6 overall og beste ungdom i Formula 
 
 

  

 


