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Jollegruppa i ASF har i jubileumsåret 2008 vært aktive 
og har markert seg både lokalt, nasjonalt og 
internasjonalt. Vi er stolte av høy aktivitet og at antall 
deltakere på trening og arrangementer har økt. Frafall av 
seilere er minimal, samtidig som vi har hatt tilvekst av 
nye medlemmer. Vi har også hatt en jevnere fordeling 
av seilere på de eksisterende båtklasser.  
NorgesCupen på Hove i mai var nok et bevis på at vi er 
blant de beste i landet på store arrangementer. Dette 
takket være ivrige foreldre og godt samarbeid med de 
øvrig undergrupper i ASF. 
 

 

 
ASF seilere tok i 2008 SM gull i klassene E-jolle, Optimist A, Optimist B og Optimist C. 



Trening. 
For å opprettholde vår jolleaktivitet er vi 
avhengig av engasjerte trenere som er 
villig til å bruke fritiden sin på seilerhytta. 
Kristoffer Lyngvi har vært vår hovedtrener 
i 2008, godt støttet av Jon Aksel 
Mortensen og Henrik Christiansen. I 
tillegg har Ingrid Mortensen stått for 
vårens nybegynnerkurs, mens Christopher 
og Nina Hopstock drev seilskole om 
sommeren.  

 
 

 
Her er en av våre trenere i gang med å 
forberede torsdagstrening. 
 
Torsdagene var vår faste treningsdag i -08 
sesongen, mens tirsdagene ble det seilt 
regatta. Mange seilere i alle aldre og nivåer 
var ivrige og flinke til å stille på trening. 
Vi ønsker oss enda flere på 
treningsregattaene. 

 

 
Mye skal gjøres klart før man sjøsetter. 

Foreldreinnsats. 
Veldig mye av vår aktivitet på vannet er basert 
på velvillige foreldre. Oppgaven er ofte å være 
sikkerhetsbåt eller hjelpe til i start og 
bøyebåter. For den som liker å være på vannet 
er dette en fantastisk form for dugnad. 

 
Pinseleir. 
Pinseleiren på Hove er jolle og brettseilernes 
store høydepunkt. Dette er den største 
breddesamlingen for seiling på Sørlandet. Her 
tilbys trening for alt fra nybegynnere til topp 
regattaseilere. Pinseleiren har også høy sosial 
profil. Leker, ballspill og grillfest er viktige 
ingredienser her. Selvfølgelig er det også eget 
opplegg for småsøsken som enda ikke har 
begynt å seile. Denne gruppen kalles 
Knøtteklubb. 

 

Seil Sør 
Dette er et samarbeid mellom foreningene på 
Sørlandet, som går ut på å arrangere felles 
treningssamlinger og felles opplegg rundt 
Norges Cup og Mesterskap. Vi ønsker å styrke 
dette samarbeidet. 

Regatta 
Lokalt kan man seile Doorway KretsCup og 
SørlandsCup. Det arrangeres 4 av hver 
gjennom sesongen. I tillegg har man 4 
NorgesCuper. Alle kan delta og det er hyggelig 
for hele familien. 
De 3 første NCene er grunnlaget for uttak til 
VM, EM og Nordisk mesterskap for juniorer. 
 
 

Båtklasser. 
I ASF er Optimistjollen fortsatt den største 
klassen. E-jolle har heldigvis fått tilført nye 
seilere i 2008, og teller nå 6 båter i klubben. 
A-jollen som er utlånt fra AA seilkrets brukes 
mest til seilskole om sommeren. I Zoom8 har 
vi 3 seilere. 29er har vi hatt 1 båt av.  
 

Nybegynnerkurs. 
Kurset 2008 ble avholt i mai/juni. Vi forsøkte å 
holde dette over en kortere tidsperiode, men 
med samme timeantall. Vi tror at dette er en 
god måte å holde kurs på. 
 



RESULTATER 
Mange av våre seilere har vært mye på regatta 
i 2008, og vi må si oss godt fornøyd med 
innsatsen. 
 
Norges Cup 2008 Optimist A 
11. Nicolai Christiansen 
48. Martine Steller Mortensen 
54. Martine E.Kjøge 
109.Peder Weierholt 
119.Ole Weierholt 
121.Marie Melby 
125.Johan Sten Gustavsen 
130.Anne Berit Bergstad 
 
NM 2008 Optimist gutter. 
16. Nicolai Christiansen 
46. Johan Sten Gustavsen 
49. Peder Weierholt 
 
NM 2008 Optimist jenter. 
11. Martine E.Kjøge 
14. Martine Steller Mortensen 
 
JNoM Västerås Jenter  
37.Martine E.Kjøge  
58. Martine Steller Mortensen 
 
JNoM Vâsterås Gutter 
34.Nicolai Christiansen 
 
Norges Cup Optimist B 
Kristine Gustavsen 
Simen Duus Carlsen 
 
NM 2008 E-jolle 
16. Jon Aksel Mortensen 
18. Kristian Funderud Melby 
 
Norges Cup E-jolle 
12. Jon Aksel Mortensen (nest beste rekrutt) 
58. Kristian Funderud Melby 
JrEM Gravedone Italia    
56. Jon Aksel Mortensen 
 
Resultater Karine H. Feragen i 29er 
4.Klassemesterskap 2008 
43.EM i Medemblik,Holland(beste norske) 
41.og 43. i Europa Cup 
2.3.og 3. i Norges Cup 
 
 
Norges Cup Zoom8 
88.Caroline Schiøll Knutsen  

Jollestyret 2008 
• Harald Mortensen (leder) 
• Håkon Weierholt 
• Morten Edholm 
• Odd Aksel Bergstad 
• Ole Richard Mortensen 
• Elisabeth Jacobsen 
 

Jollestyrets oppgaver er å organisere trening og 
nybegynnerkurs. De har også ansvar for 
jollearrangementer og regattaer igjennom 
sesongen. Videre er de et bindeledd til Seil 
Sør. 

 
Utstyr 
Jollegruppa disponerer i dag 9  nye  og 5 eldre 
Optimistjoller . I tillegg har vi 3 A-joller og en 
Zoom8. Dette er vi meget godt fornøyd med, 
og ser ikke behov hor utvidelse av disse 
båttypene for 2009.  

 
 

 
Kretsmesterskap 2008 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


