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Sportslig
2015 har vært en god og lang sesong, med deltagelse både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. De aller
ivrigste startet sesongen med Ice Camp i Kaløvig i vinterferien. For fulle resultatlister se ASF sine
hjemmesider.
Norgescup
I alt har 3 optimistseilere og 10 e-jolleseilere deltatt i Norgescupen i 2015. Det er to optimistjolleseilere
færre og 1 e-jolle seiler mer enn i 2014. Kornelia ble beste optimistseiler med 32. plass sammenlagt,
men deltok ikke i siste NC etter overgang til Europajolle. Kristine ble beste e-jolleseiler med 9 plass
sammenlagt, tett fulgt av Ole på 11., Laila på 12 (nest beste rekrutt) og Kristian på 13. plass (tredje beste
rekrutt).
NM og JNoM
Kornelia og Markus deltok i NM Optimist, mens Kristine, Laila og Kristian deltok i NM for E-jolle. Kornelia
og Markus deltok også i JNoM i Finland, sammen med Kristian som eneste norske e-jolleseiler i nordisk.
ASF seilerne tok medaljer både NM og nordisk. Kristine var beste ASF seiler i NM og seilte inn til
sølvmedalje, mens Kornelia tok bronse både individuelt og for lag i junior nordisk mesterskap i Finland.
ASF tok også bronse i lag NM for E-jolle, som ble arrangert under tøffe forhold i Grimstad. E-jolle laget
besto av Kristine, Laila, Johan og Martin Mejlænder-Larsen.
E-jolle VM i Arendal
VM på hjemmebane var årets store mål og ble en både arrangementsmessig og sportslig suksess.
Kristine og Laila var prekvalifisert, mens Ole, Samuel og Johan, greide og kvalifisere seg til VM med
henholdsvis 30., 40. og 41. plass i Open Week. 8 seilere fra ASF deltok i Open Week, 5 i VM. Kristine ble
beste kvinne på 18. plass i sin klasse, mens Ole ble vår beste på 53. plass i herreklassen.
Norge fikk stille med 2 lag i lagcupen. Ole var plukket ut til 2. laget som poengmessig kvalifiserte seg
videre fra innledende runder, men måtte vike plassen etter at Norges ikke fikk stille med 2 lag i
semifinalen.
Sørlandscup
6 e-jolleseilere, 2 optimist A, 2 optimist B og 1 optimist C seiler deltok i Sørlandscupen. Laila vant
Sørlandscupen sammenlagt i E-jolle klassen, mens Markus tok 2 plassen i Optimist A. Andrea kom på 6
plass i optimist B. I tillegg deltok Eline, som var nybegynner av året, i Optimist C i den siste
Sørlandscupen i Risør.
Det at vi har færre seilere som deltar i Sørlandscupen enn i Norgescupen er bekymringsfullt for
jollegruppas fremtid og videre utvikling. Mens deltagelsen går ned for noen foreninger er den økende
for andre. Det viser viktigheten av å pleie og videreutvikle det tette samarbeidet mellom seilforeningene
på Sørlandet.
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Trening og samlinger
Tirsdagstreninger og klubbregatta torsdager er fortsatt grunnstammen i foreningens treningstilbud i
jollegruppa. ASF har gjennom mange år vært flinke til å utdanne trenere. Det gjør oss godt rustet til å ta
hånd om egne seilere og skaffe trener til sommerkurs og helgesamlinger. Den største utfordringen er å
finne gode trenere til de beste og eldste seilerne, da egne trenere ofte flytter etter endt videregående. I
2015 har vi i så måte vært heldige i så måte ved at vi har hatt tilgang til eldre og erfarne trenere
gjennom Ole Richard Mortensen som nå har funger et par år som e-jolle trener, men som ble avløst av
Martin Mæjlender-Larsen som for tiden studerer ved UiA i Grimstad. I tillegg har vi Erika Lindholm som
har vært trener både i Finland og for KNS før hun begynte å jobbe ved Gard i Arendal, samt Martin
Vevstad som også studerer ved UiA i Grimstad.
Faste trenere i 2016 var:
Ejolle
Optimist Regatta
Optimist VK
Optimist Rekrutt
Optimist Nybegynner

Vår

Høst

Ole Richard Mortensen
Martine Kjøge
Erika Lindholm
Rikke Steller Mortensen
Rikke Steller Mortensen

Martin Mejlænder-Larsen
Martin Vevstad
Erika Lindholm
Rikke Steller Mortensen
Rikke Steller Mortensen

Vintersamling
ASF arrangerte vintersamling for optimister og europajolle på Hove helgen 20-22 mars med over 30
seilere og med tilbud om felles overnatting i en av brakkene i Hoveleiren. Dette var en del av Seil Sør
samarbeidet. Dette var også ledd i oppkjøringen mot VM på hjemme for Europajollene. Rundt 10
tilreisende e-jolle seilere tok turen til Arendal denne helgen.
Seil Sør samlinger
Under Seil Sør paraplyen ble langvarige samarbeidet med Bundefjorden om felles trener i oppkjøring til
og deltakelse i Norgescup for Optimist videreført også i 2015 med vintersamlingen i Arendal som første
samling. Deretter ble det gjennomført treningssamling på NC banen i Tønsberg helgen etter påskeferien,
oppgjøringsregatta i Stenungsund (Nordic Liros Race) før det braket løs på NC1 i Tønsberg siste helgen i
april. Det ble også gjennomført et par dager med felles trening før NM på Steilene (Nesodden), samt
treningssamling etter siste NC for optimistseilerne som skal satse videre mot ny sesong. Fire
sørlandsseilerne prøvde seg for første gang i Optimist A i NC4 i Bundefjorden. To fra Lillesand og to fra
CSF, ingen nye fra ASF.
Pinseleiren
Som i fjor ble Pinseleieren arrangert med base ved Hove camping i samarbeid med «Seiling for Alle».
Dessverre ble det arrangert Norgescup for brett samme helg, slik at de mange tilreisende brettseilere
uteble fra årets Pinseleir. Antall deltakere var derfor sterkt redusert i 2015 (46 deltakere mot 76 deltaker
i 2014). Det medførte at vi ble påført ekstra kostnad knyttet til for mange forhåndsbestilte t-skjorter.
Men leieren ble som vanlig vellykket.
Sommerseilkurs
Også i år ble det arrangert to dagers seilkurs hver uke i juli. Denne gangen uten samarbeid med brett, da
brettgruppen i år hadde inngått samarbeid med profesjonell kursarrangør i fellesferien. Dessverre ble
det kun arranger to kurs pga manglende påmelding. Det er nok behov for litt bedre og mer aktiv
markedsføring av sommerkursene.
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Sommerseilskolen
Nytt av året ble det arrangert ukeskurs i slutten av sommerferien. Dette var også ledd i oppfølgingen av
årets gave fra Gjensidigestiftelsen, tildelingen av tre RS Feva via NSF. Dette ble en suksess. Mange
påmeldte fra AIS (Arendal International School) ga fullbooket kurs, god stemning og mye fin seiling.
Martine Kjøge fungerte som hovedtrener, mens trenerkandidatene Laila, Samuel og Simen fikk
gjennomført sin påkrevde trenerpraksis. ASF fikk mye skryt av både seilere og seilforeldre. Noen av
deltakerne var blant foreningens nybegynnere, mens et par at de helt nye ble med på treninger utover
høsten.

Rekruttering
Tradisjonen tro ble det gjennomført nybegynnerkurs både vår og høst, men oppslutningen har dessverre
vært dårligere enn ønsket. Det var også tilfellet med sommerseilkursene. Det positive har vært at de
som har vært med har virket engasjerte og aktive, slik at det er godt håp for at de fortsetter. For det har
vært en hovedutfordring de siste årene. Mange seilere velger dessverre ofte å slutte etter
nybegynneråret.
Sommerseilskolen var vellykket og dette tilbudet bør vurderes videreutviklet og utvidet med 1 til 2 uker.
ASF bør også bli langt flinkere til å reklamere for våre kurstilbud, fra tradisjonelle nybegynnerkurs til mer
tidsavgrensede kurs (Pinseleir, sommerkurs og sommerseilskolen). Rekruttering bør være et prioritert
fokusområde for jollegruppa de neste årene.

Arrangementer
I tillegg til vanlig treninger og treningssamlinger, samt regional regatta, arrangerte vi stor og krevende
internasjonal regatta i 2015.
Open Week, VM og Nation Cup for E-jolle
Open Week, VM og Nation Cup for E-jolle var foreningens store arrangement i 2015. Et arrangement det
har vært jobbet med i flere år. Det er utfordrende for en liten klubb som ASF å arrangere et
arrangement som strekker seg over to fulle uker. Flere jobbet både lange og mange dager, vi fikk god
hjelp fra andre grupper, tidligere medlemmer og aktive. Stor takk til alle og tusen takk for innsatsen!
Arrangementet ble veldig vellykket både arrangementsmessig og sportslig. ASF har mottatt honnør og
skryt fra både seilere, støtteapparat, dommere og fra den internasjonale klasseklubben. Gjennom
arrangementet bekreftet vi vår posisjon i seilnorge som en god og solid arrangør. Et arrangement hele
foreningen kan være stolt av!
Sørlandscup
Kristi Himmelfarts helgen arrangerte vi første regattaen i Sørlandscupen med baneområde inne i
Hovekilen.
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Anlegg
Som vanlig har regulære treninger og klubbregatta blitt arrangert med base på Seilerhytta. Jollegruppe
har tidligere vedtatt å flytte sin aktivitet til Hove for å bli landfast. Foreløpig er ikke forholdene på Hove
tilrettelagt for permanent trening, men både vintersamling, Pinseleir, Sørlandscup, VM for E-jolle og
Sommerseilskolen ble arrangert med Hove som base.
Med voksende antall e-jolle kan det tidvis være trangt mellom båten på jolleoppstillingen ute på
Seilerhytta.
Jollebua er malt ferdig, og er i god stand.

Materiell
ASF sendte rundt påsketider søknad til NSF om tildeling av båter knyttet til Gjensidigestiftelsens gave til
seilsporten. Foreningen var heldige og fikk tildelt tre RS Feva. Dessverre har vi ikke greid å få de i aktiv
bruk. Hvilket vi må jobbe hardere og mer målrettet med i 2016.
Skolebåtene begynner å bli merket av tidens tann, men med jevnlig vedlikehold varer de en del år til.
Det er størst slitasje på flyteputer og rigger samt trallene. På sikt må det jobbes med fornying av
båtparken uten for store utlegg for ASF.
Den «lille Riben» som ble pusset opp i fjor har heller ikke i 2015 vært mye i bruk, da motoren er ustabil
og vanskelig i drift.
«ASF-Riben» er vinterlagret innendørs i Moland sammen med «Safen». Begge båtene følger motorens
serviceintervaller på merkeverksted. I tillegg disponerer Juniorgruppa en «Trippelhenger» som står på
Vindholmen.

Styret og verv
Styret i 2015 besto av:
Johan Nyland
Jørn Vevstad
Bent Vale
Ellen Margrethe Stahl

Leder / klassekaptein Optimist
Klassekaptein E-jolle / Materialforvalter følgebåt
Materialforvalter bygninger
Styremedlem

Jollegruppa hadde i 2015 representanter med verv i følgende fora:
Siri T. Vevstad
Gro Vale
Johan Nyland
Camilla Weierholt

Leder i Norsk Europajolleklubb
Styremedlem Norsk Europajolleklubb
Styremedlem Norsk Optimistjolleklubb
Styremedlem Aust Agder Seilkrets

Styret i juniorgruppa vil rette en spesiell takk til Bente og Ole Richard Mortensen som henholdsvis var
arrangementsansvarlig og regattasjef for VM for E-jolle på hjemmebane. Vi vil også takke for god innsats
fra seilere, trenere, foreldre og alle andre som har bidratt til å gjøre 2015 sesongen både innholdsrik og
vellykket!

Johan Nyland
Leder jollegruppa
Arendal 29.01.2016
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