Årsrapport Brettgruppa ASF 2010
Seilbrettsesongen 2010 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 gode 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.
Prestasjonsmessig har brettseilerne i ASF hatt en bra sesong på tross av at aktiviteten i
NorgesCup har vært noe lavere i 2010 enn tidligere. Vegard Johan Eimind fra ASF har vist
at han fortsatt er i toppen nasjonalt. Han har som småbarnspappa måtte redusere noe på
treningsmengde, men har vunnet en av NC-ene i Formulaklassen også i 2010. Av andre
aktive regattaseilere bør søsknene Karine og Halvard Feragen nevnes. Halvard har satset
brett i flere år og har vært en av Norges beste unge seilere i OL klassen RS:X. Karine har
seilt brett et par sesonger, men legger en stor treningsiver ned i seilingen. Hun har derfor
hatt en imponerende utvikling. Begge søsknene reiser på konkurranser både nasjonalt og
internasjonalt. I de nasjonale seilasene er konkurransen innen klassen relativt liten, men på
internasjonalt nivå er konkurransen stor og knalltøff. Karine og Halvard er fortsatt lærlinger i
internasjonal sammenheng, men i felt med verdens beste seniorseilere får de enormt mye
læring.

Annen aktivitet i ASF-Brettgruppe:
Gjennom sesongen har følgende arrangementer vært gjennomført i regi brettgruppa
Mai; Ukentlige treninger
Pinseleir med 34 brettseilere i aktivitet (og joller).
NC Formula/BIC 293/RS-X (32 deltagere)
Juni: Ukentlig treninger
Juli: To dagers nybegynnerkurs hver uke
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 2010:
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 2010 Har klubben mottatt 4 formula experience brett og noen nye rigger.
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 brettbrygge – gir stor aktivitet:
Dette er andre år med ny brettbrygge. Til vår store glede ser vi at det har det vært
høy aktivitet fra brygga i hele sommerferien. Det har blåst godt hele sommeren og det var ofte
6-8 seilere på vannet.
Totalt sett har 2010 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 2010:
Morten Andersen:
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

Vi gleder oss til sommeren 2011 – med mange brettseilere i aksjon!
Hilsen Brettgruppa

