Jollegruppas årsrapport for 2006 sesongen.
Av Harald Mortensen

I skrivende stund har kuldegradene festet grepet og et lite hvitt teppe lyser opp den
mørke vinteren, og jolleseilerne våre har en velfortjent pause. Vi kan se tilbake på en
aktiv sesong i 2006. Starten på 2006-sesongen var preget av mye is og snø, og våre
mest ivrige seilere kom senere i gang enn planlagt. Sesongen for de mest aktive starter
nemlig i begynnelsen av mars og varer til slutten av november. Vi har hatt seilere som
har representert ASF i NorgesCuper, NM, Nordisk Mesterskap og Europamesterskap.
Under jolleavslutningen i høst kunne vi notere oss ca 35 jolleseilere. Av disse 35 er ca
15 aktive regattaseilere. Det er også gledelig å se at vi har en stamme med seilere som
møter opp en gang i uken på seilerhytta, og som synes seiling og miljøet vårt er helt
topp. Vi i jollemiljøet tror vi har et flott idrettsmiljø som vil vokse.
Det er fortsatt Optimistjollen som er den store klassen i klubben, men det er hyggelig
å se at E-jolle fortsatt er en populær båt for ungdommen. Vi har også noen Zoom 8
seilere som vi håper skal lokke flere inn i denne klassen som ligger mellom Optimist
og E-jolle. Nytt av året var 2 nye båter av typen 29er. Denne båttypen er spektakulær
og spennende. Båten har fartspotensiale på over 20 knop. 29er har mannskap på 2.
Våre aktiviteter gjennom sesongen er fordelt på tirsdager og torsdager, med
henholdsvis en treningsdag og en regattadag. I tillegg kommer helgene for
regattaseilerne.
Siste sesong var et normalår uten de store regatta-arrangementer av typen NorgesCup
og liknende. Vi skal allikevel ikke glemme pinseleiren på Hove som er blitt et årlig
arrangement. Pinseleiren samler i snitt 100 jolle og brettseilere. Leiren er ment å ha en
sosial profil for seilere og foreldre, men skal sportslig sett tilby trening for alle nivåer.
Jollegruppas målsetting er å videreutvikle leiren og øke deltakerantallet ved å
motivere alle seilere på Sørlandet til å komme til Hove i Pinsen.
Nybegynnerkurs ble også gjennomført i 2006. Her var det 15 nye håpefulle seilere
som koste seg på seilerhytta hver mandag. Halvard og Kristian gjorde en flott jobb
som instruktører for de nye seilerne våre. Videre er det også på sin plass å fremheve
Ingrid, Andreas og Kristoffer som trofast stiller opp som trenere. Kristoffer Lyngvi er
hovedtrener og har ansvar for koordinering av opplegg.
Vi fikk fornyet foreningens jolleflåte med 2 nye Optimister i 2006. De som ble byttet
ut hadde vært i tjeneste siden -75.
Det ble også valgt et nytt jollestyre i sesongen som gikk. Jollestyret består av Håkon
Weierholt, Odd Aksel Bergstad, Morten Edholm, Kristoffer Lyngvi og Harald
Mortensen (leder).
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