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Junior Nordisk Mesterskap var det store høydepunktet i 2009. Dette preget aktiviteten vår
gjennom våren og sommeren. Allikevel kan vi se tilbake på en sesong hvor vi har fått flere
unge seilere på fjorden, i tillegg har flere av de eldre optimistseilerne gått over i Europajolle.
Totalt sett har vi vekst i Optimistklassen, samtidig som vi nå har en stor kontingent av
Europajoller. Vår trenerstab har også fått tilført nye krefter og vi kan se frem mot 2010 med
styrket trenerstab. Aktivitetsnivået har vært høyt både for aktive seilere og engasjerte foreldre
og trenere som har stått på med arrangementer og treninger. Lag-NM for Europa var sist stunt
i 2009. Arrangementet tok vi på oss i siste time. Det ble en kald og våt opplevelse med regn,
mye vind og 4 grader. Vårt unge lag klarte seg bra i sin lag debut i ny klasse. Gode råd fra
trener Kristoffer og vår nybakte nordiske mester Jon Aksel kom også godt med under de til
tider tøffe forholdene.

Et høydepunkt i 2009 da Jon Aksel Mortensen vant gull i Junior Nordisk Mesterskap på
hjemmebane.

JNOM og Veidekke GoldenCup
Årets store ”happening” var JNOM for joller. Arrangementet regnes for Skandinavias største
regatta for joller. Dette rulleres mellom de ulike landene, slik at mesterskapet kun er i Norge
hvert 4 år. For ASF var en stor seier å bli valgt som arrangør for dette arrangementet.
Takket være støtte i fra Veidekke fikk vi også anledning til arrangere en stor regatta for dem
som ikke var kvalifisert i JNOM. Mange lokale seilere fikk nyttig erfaring gjennom denne
regattaen.
Fire dager med spennende seilaser på 5 ulike baner ble gjennomført og jollegruppen ønsker å
takke alle som gjorde dette mulig og som bidro til at vi sammen gjennomførte et stort og
krevende mesterskap. Vi har fått mange positive mail og tilbakemeldinger fra deltakere som
takket for seg og en hyggelig opplevelse i Arendal.
Uten det gode samarbeidet mellom de 3 arrangørklubbene (CSF, GSF og ASF) hadde ikke
dette vært mulig. Hundrevis av frivillige har bidratt med tid og kunnskap. Stor takk også til
sponsorene våre som gjør dette mulig rent økonomisk.

Flott stemning under innmarsjen.

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 også i 2009 vært vår
hovedtrener, godt støttet av Henrik
Christiansen. Vi har også vært så heldige å
få en ny trener på høsten -09. Tone
Mathiesen er fra Kragerø og studerer i
Grimstad. Hun er godt kjent i ASF fra sin tid
som aktiv seiler. Hun er 21 år og har mange
flotte plasseringer fra Optimist og Europa.
Hun blir et supert tilskudd til de to andre.

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.
Ivrige Europaseilere i regatta.
Tirsdagene ble igjen vår faste treningsdag,
mens torsdag er regattadag. Deltakelsen på
trening har økt, så også regatta, men vi
ønsker at enda flere vil benytte anledningen
til å konkurrere i vår og høstcupene.

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 Krets Cup og
Sørlands Cup. Det arrangeres 4 av hver gjennom
sesongen. I tillegg har man 4 Norges Cuper. 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 det Optimistjolle og Europajolle som er
de aktive klassen. På en vanlig treningsdag har
vi nå opptil 15 optimister, mens Europajollen nå
er på hele 8 båter.

Nybegynnerkurs.
Kurset 2009 startet under Pinseleiren. Opplegget
rundt kurset var tuftet på et samarbeid mellom
Ingrid Mortensen, Nicolai Christiansen og
mamma Elisabeth. Ingrid kjenner vi fra før, men
også Nicolai markerte seg som en dyktig
læremester for våre nybegynnere. Vi ønsker oss
flere på nybegynnerkurs. Det er blitt
vanskeligere å fylle opp kursene. Det positive er
at det er en bra andel av deltakerne som fortsetter
å seile.

RESULTATER
Mange av våre seilere har vært mye på regatta i
2009, og vi må si oss godt fornøyd med
innsatsen.
Norges Cup 2009 Optimist A
24. Martine Kjøge
27. Marie F. Melby
48. Martine Steller Mortensen
49. Ole Weierholt
69. Kristine Gustavsen
95. Simen Duus Carlsen

NM 2009 Optimist jenter.
12. Martine E. Kjøge
17. Marie F. Melby
18. Martine Steller Mortensen
JNoM Arendal, Jenter
25. Marie F. Melby

Norges Cup E-jolle 2009
7. Jon Aksel Mortensen
38. Kristian Funderud Melby
40. Johan Sten Gustavsen
42. Peder Weierholt
43. Hartvig Kristiansen
58. Martine Steller Mortensen (deltatt 1 helg)
NM E-jolle 2009
23. Jon Aksel Mortensen
27. Peder Weierholt
JNOM 2009, Arendal
1. Jon Aksel Mortensen

Jr.EM Denia, Spania
20. Jon Aksel Mortensen
Kretsmestere 2009
Optimist B
Rikke Steller Mortensen
Optimist A
Ole Unger Weierholt
E-jolle
Hartvig Kristiansen

Jollestyret 2009
• Harald Mortensen (leder)
• Håkon Weierholt
• Kristoffer Lyngvi
• 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.

37. Martine Steller Mortensen
EM Optimist jenter
62. Martine E. Kjøge

For jollegruppa 2009
Harald Mortensen

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 2010.

