Årsrapport Brettgruppa ASF 2009
Seilbrettsesongen 2009 har vært en spennende sesong for Arendals Seilforening. Det har
vært et år med stor aktivitet. Nybegynnerkurs, treninger og regattadeltakelse for rekruttene
og nasjonal og internasjonal deltakelse er noe av aktiviteten gjennom sesongen.
Lokal aktivitet:
10 unge seilere startet på nybegynnerkurs i begynnelsen av juni. Seilerne har hatt ukentlig
treninger og hatt en fin fremgang gjennom sesongen. Med Frode Nylen og Nicolay Egeberg
som trenere har gruppa vært godt ivaretatt på treningene. Treningsiveren har vært høy og
progresjonen i gruppa upåklagelig. Nå ser seilerne frem til en ny vår med nye utfordringer
og moro.
Rekrutt-gruppa har også hatt en fin sesong. 12 -14 spreke ungdommer fra 13 – 15 år har
hatt sin andre sesong på brett (noen litt mer). Ukentlige treninger fra mai til oktober med
lette vindforhold og fine planeforhold i kulingkast. 6 av seilerne har deltatt i norgescup for
BiC og Raceboard. Seilerne har klart seg veldig bra i disse seilasene og Fredrik Kjøge har
vunnet flere enkeltseilaser – ikke verst. Neste år håper vi at seilerne deltar på flere NC-er
og krabber oppover på resultatlisten.
De litt mer drevne regattaseilerne har markert seg bra i Brett-Norge gjennom sesongen.
Mest aktiv er Halvard Holden Feragen som deltar nasjonalt og internasjonalt. Han er for
tredje året elev ved Norsk Toppidretts Gymnas der han har trening og seiling som en stor
del av skolehverdagen. Halvard har markert seg som en seiler vi kan regne med i
internasjonal sammenheng i klassen RS:X. Årets beste resultat på papiret er at Halvard ble
Nordisk Mester for juniorer på hjemmebane i 2009 – Hipp Hurra. I de store internasjonale
sammenhenger har Halvard en veldig bra 15 plass i jr VM.
Søster – Karine Holden Feragen – har gått over fra jolleseiling til brett og er ”læregutt” i
RS:X klassen. Hun legger stor iver i treninger og regattaer og har sammen med Halvard
deltatt på alle nsajonale samlinger og Norgescup i klassen.
I Formula klassen har Vegard Johan Eimind vist at han fortsatt er Norges beste
regattaseiler på brett. Han ble norgesmester også i år, og ble vinner av Norgescupen i
klassen på tross av at treningsmengden i 2009 har vært betraktelig redusert.
Jens Monn Hopstock vant norgescupen i Formula Experience som er juniorklassen innen
Formula Windsurfing. Nicolay Egeberg ble nr 3 og Henrik Christiansen ble nr 4.
Nicolay og Jens har seilt mye småbrett gjennom sesongen og har blant annet vært på tur til
Klit Møller i Danmark for å prøve seg i store bølger og mye vind. Dette har gitt mersmak i
forhold til Wave-seiling.

Annen aktivitet i ASF-Brettgruppe:
Gjennom sesongen har følgende arrangementer vært gjennomført i regi brettgruppa
Mai; Ukentlige treninger
NC for BiC/Raceboard
Pinseleir med 35 brettseilere i aktivitet (og joller).
Juni: NC Formula
Juli: To dagers nybegynnerkurs hver uke
Nordisk for juniorer – RS:X
August: Seilskole over tre dager (18 deltakere)
KM for joller og brett
Foreningens brett har vært flittig i bruk for medlemmer og
gjester på Seilerhytta gjennom hele sesongen. Mange har fått
prøve brettseiling for første gang.
Starboard gir ASF ny sponsorpakke også i 2009:
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.
I 2009 Har klubben mottatt 8 komplette nybegynnerbrett, et SUP (stand up paddleboard) og
et hypermoderne Raceboard 380.
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.
Ny brygge – en stor forbedring på anleggssiden:
I 2007 ble det besluttet å bygge ny brygge med utsettingsrampe på syd-siden av Seilerhytta.
Søknader og prosjektering ble ferdig i 2008 og vinteren 2009 startet byggearbeidene.
Dugnadshjelp fra brett, jolle og andre grupper ble mønstret og i påsken sto brygga på det
nærmeste ferdig. Nærmere 350 kvadrat platting/brygge er nå tilgjengelig for brettseilerne våre
og dette er også et godt supplement til jollegruppas ulike arrangementer.
Eivind Feragen er en viktig medspiller og initiativtaker for
Brettgruppa. Uten hans mangfoldige kunnskaper – også innen
byggfag – ville ikke brygga stått ferdig dette året.
Totalt sett har 2009 vært en flott sesong for store og små
brettseilere i ASF. Vi takker foreningen og styret for de
mulighetene undergruppene har for å ivareta og utvikle
seilsporten på ulike vis.

.

Verv:
Brettgruppas medlemmer hadde også sentrale verv i norsk seilsport i 2009:
Eva Johnsen Holm:
Astri Feragen:
Eivind Feragen:
Torstein Hopstock:

Styremedlem i ASF
Styremedlem i Norges Seilforbund
Medlem i International Formula Experience Assossiation
Styremedlem i Norsk Brettseilerklubb
Leder Norsk Brettseilerklubb
Medlem i styret Aust Agder Seilkrets

Vi gleder oss til sommeren 2010 – med mange brettseilere i aksjon!
Hilsen Brettgruppa

