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Styret og verv
Styret i 2016 besto av:
Johan Nyland
Jørn Vevstad
Einar Kjærstad
Ellen Margrethe Stahl

Leder / klassekaptein Optimist
Klassekaptein E-jolle
Styremedlem
Styremedlem

I tillegg har også Inge Roppen og Carsten Hopstock bidratt på uformelle møter.
Jollegruppa hadde i 2016 representanter med verv i følgende fora:
Jørn Vevstad
Siri Vevstad
Kristin Rustekaas

Leder i Norsk Europajolleklubb
Norsk Europajolleklubb
Norsk Europajolleklubb

Styret i juniorgruppa ønsker å takke seilere, trenere, foreldre og alle andre som har bidratt til å gjøre
2016 sesongen både innholdsrik og vellykket!

Oppsummering
2016 har vært et godt år for jollegruppa. Vi har lykkes godt i vårt arbeid med rekruttering og det å nå ut
til en større og bredere brukergruppe. I tillegg til faste treninger har vi arrangert en rekke samlinger og
kurs åpne både for medlemmer og ikke-medlemmer. Vi har vel aldri før hatt så stor aktivitet på kurssiden. Så selv om regattadeltagelsen og regattaarrangementene har gått ned, har vi likevel hatt et høyt
aktivitetsnivå. I tillegg har vi i 2016 fått på beina en egen RS Feva gruppe.

Bilde fra følgebåten under klassemesterskap for RS Feva i Asker
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Rekruttering
Rekruttering var høyt prioritert i 2016. Det ble utarbeidet en egen brosjyre som ble delt ut på skolen i
nær 750 eksemplarer. Det, kombinert med markedsføring på Facebook, ga gode resultater. 20 barn
startet opp på nybegynnerkurset. Noen få falt tidlig fra, noen andre litt etter hver. Man det var alltid
over 10 nybegynnere på hver trening og det var god stemning både blant seilerne og foreldrene.
Nybegynnerkurset ble i år lagt opp å vare hele sesongen, både vår og høst. I september ble det arrangert
helgetrening, men overnatting på seilerhytta. Vi var utrolig heldig med været og arrangementet ble en
stor suksess. Det blir spennende å se hvor mange av nybegynnerne som fortsetter som rekrutter i 2017.
Med Pinseleieren, nybegynnerkurs på torsdager, sommerseilskole i starten og slutten av sommerferien,
samt to-dagers seilkurs i juli, har foreningen et godt og bredt tilbud. Et tilbud som må markedsføres og
kommuniseres godt. Rekruttering bør være prioritert fokusområde for jollegruppa de neste årene.

Trening og samlinger
Kubbtrenere 2016:
E-jolle
Optimist Regatta / VK
Optimist Rekrutt
Optimist Nybegynner

Vår

Høst

Bent Vale
Martin Vevstad
Rikke Steller Mortensen
Erika Lindholm
Rikke Steller Mortensen
Ole Weierholt

Martin Vevstad
Aleksander Gauslaa
Rikke Steller Mortensen
Erika Lindholm
Rikke Steller Mortensen
Samuel Dalen Selås
Inge Roppen / Sigurd Lunø Pihl

RS Feva

Tirsdagstreninger og klubbregatta torsdager er fortsatt grunnstammen i foreningens treningstilbud i
jollegruppa. I år har deltagelsen i klubbregattaene vært lav, men vi mener det likevel er viktig å
opprettholde tilbudet slik at vi kan tilby en ekstra organisert aktivitet ut over klubbtreningen.
Inge Roppen og Sigurd Pihl dro i 2016 i gang aktivitet rundt RS Fevaene som vi ble tildelt av
Gjensidigestiftelsen i 2015. Denne satsningen har vært suksessfull og ASF har her fått på plass et fint
alternativt og supplerende jolle tilbud. RS Feva gruppen har seilt på onsdager, der hovedmålet har vært
å ha alle tre jollene i bruk på hver treningen. Satsingen har fanget opp igjen flere seilere som tidligere
har sluttet i optimisten.
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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. Utfordringen er å skaffe trenere til
klubbtreningene i skoleåret. Dette vil nok bli enda vanskeligere etter hvert som flere av de mer erfarne
seilerne reiser ut fra byen for å studere.
Seil Sør samlinger
I 2016 overtok Christianssands seilforening organisering av Seil Sør og samarbeidet med Bundefjorden
om fellestrener i oppkjøring og deltagelse i Norgescupen. Kun Markus fra ASF har deltatt i Seil Sør i
2016.
Pinseleiren

For tredje året ble Pinseleieren arrangert med base ved Hove camping i samarbeid med «Seiling for
Alle». Arrangementet ute ved campingen og samarbeidet med Hove Camping har etter hvert begynt å
finne sin form. Selv om påmeldinga var litt «treig» i år, endte vi til slutt opp med 40 deltagere. Litt færre
enn i fjor da det var 46 deltagere. Fortsatt er det god kvalitet på arrangementet. Nytt av året var at vi
tilbød overnatting på Seilehytta for tilreisende seilere. Selv om kun to seilere benyttet seg av dette
tilbudet, er nok dette noe vi bør fortsette med. Det er med å skape en fin sosial ramme rundt
arrangementet.
Aktivitetsdager for Steinerskolen (uke 24)
Steinerskolen arrangerte aktivitetsdager 13. -16. juni. Tema var vær, vann og vind. Vi arrangerte kurs i
seiling, både brett og jolle, for til sammen 56 elever fordelt i seks grupper, hvorav to grupper hver dag.
Heldigvis greide vi å skaffe trenere som kunne bistå før skoleferien. Studentene Jon Aksel Mortensen,
Martine Kjøge og Jens Blågestad ble tilbudt som trenere. Steinerskolen var veldig fornøyde med
opplegget. Det var avtalt fastpris på kr 13.000,-, hvilket ga et lite overskudd.
Brettseiling på idrettsleiren (uke 26)
ASF bisto også i år idrettsleiren med å tilby kurs i brettseiling. Idrettsleieren åpnet søndag foregikk fra
søndag 26. juni, med to seiløkter hver dag mandag til onsdag og ei seiløkt torsdag. Det var ca 8 deltaker
på kurset. ASF stilte med to trenere; Nicolay Egeberg som den ene, mens Anne Berit Bergstad og Marie
Melbye delte på den andre trenerposten.
I år hadde vi satt som forutsetning at aktiviteten måtte foregå hos oss ved campingen, slik at vi slapp å
flytte masse utstyr til volleyballstranda. Det sparte oss både for mye arbeid og unødig slitasje på
utstyret. I tillegg var vi tildelt ekstra trener fra Idrettsleiren som brakte deltagerne frem og tilbake
mellom Hoveleiren og campingen.
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To dagers seilkurs i juli
Det ble avholdt kurs i jolle mandag til tirsdag og i brettseiling onsdag til torsdag. Første uka i juli ble
kursene avlyst pga. for få påmelding, men de tre påfølgende uke ble det gjennomført kurs. Totalt 19
deltok på to-dagers seilkursene i juli. Dette er kurs der en gjerne melder seg på i «siste liten», så da blir
gjerne værforholdene viktig for deltagelsen. Disse kursene retter seg i hovedsak mot turister. Det er nok
behov for litt bedre og mer aktiv markedsføring av sommerkursene.
Sommerseilskolen
Suksessen med sommerseilskole ble videreført og utvidet fra en til tre kursuker i 2016. Til sammen var
det 70 barn og unge som deltok på disse kursene. Mange av de som deltok i 2015 var også med i 2016.
Enkelte deltok også på to kurs i løpet av sommeren. I uke 32 var kurset helt fult og vi valgte å utvide
kapasiteten ved å få inn flere trenere. Sommerseilskolen ble i år ledet av Martine Kjøge og Jon Aksel
Mortensen, støttet opp med flere hjelpetrenere. Kristine Gustavsen fikk sin trenerpraksis via
sommerseilskolen. Som i fjor fikk vi mye skryt av både seilere og seilforeldre. De som ville fikk bli med
på treninger utover høsten. Et par seilere benyttet seg av dette tilbudet.

Regatta

2016 har som tidligere år, vært en god og lang sesong, med deltagelse både lokalt, nasjonalt og
internasjonalt. Men foreningen er inne i et generasjonsskifte og i 2016 har det vært en markant nedgang
i antall aktive regattaseilere. Det gjenspeiles på aktvitetsnivået der foreningen i 2016 har vært
representert med:






2 seilere i Sørlandscupen (Optimist B)
6 seilere i Norgescupen (Optimist A, E-jolle og Laser 4.7)
4 seilere i NM (E-jolle)
4 seilere i klassemesterskap (RS Feva)
5 seilere i VM/EM (E-jolle)

Sørlandscup
ASF hadde to seilere som deltok i Sørlandscupen i 2016. Andrea ble nr 7 av i alt 17 optimist B seilere,
mens Edvind havnet på plassen bak Andrea. Det var ingen e-jolleseilere som representerte ASF i
Sørlandscupen i 2016.
Norgescup
Markus representerte ASF i Norgescupen optimist A klassen. Han endte på 84. plass sammenlagt av
totalt 117 deltagere. Vi hadde i år ingen deltagere i B-klassen.
5 arendalseilere deltok i Norgescupen i e-jolle. De havnet tilslutt på rekke og rad. Kristian best av våre på
6. plass, deretter Laila, Samuel og Erlend. Martin stilte kun på en av NC-ene og endre på 13. plass.’
Kornelia byttet fra E-jolle til Laser 4.7 i 2016 og endte på 9. plass (nest beste jente) på rankingen av
totalt 42 seilere. Kornelia tok sin første enkeltseier i Norgescupen da hun vant seilas 5 i NC3 i Moss, som
også telte som Europacup. Kornelia ble nr 6 og beste jente i denne Europacupen.

Side 4 av 5

Årsrapport 2016 - Jollegruppa ASF

Klassemesterskap, NM og JNoM
Gledelig er det at ASF i år stilte med 2 båter og 4 seilere i klassemesterskapet i FS Feva. Selv med et
begrenset antall seiltimer i denne båttypen, seilte Emma og Sivert inn til en flott 6 plass og Aase og
Andrea til en 10 plass av i alt 18 deltakere.
NC3 i Horten telte også som NM for e-jollene. Det var lite vind og utfordrende forhold på baneområdet
mellom fastlandet og Bastøy. Laila taklet forholdene beste av arendalsseilerne. Hun tok en fin 4. plass og
var med det nest beste jente i NM. Samuel havnet på 7. plass, Erlend på 8. og Kristian ble tilslutt nr 12.
ASF var 2016 ikke representert i NM optimist; NM laser eller Lag Cup optimist. Og for første gang på
mange år, stilte vi heller ikke med deltagere i Nordisk, som i 2016 ble avholdt i Horsens i Danmark.
E-jolle VM og JrEM
4 e-jolleseilere tok i juli turen til Garda for VM i e-jolle, som ble arrangerte i kjente omgivelser av
seilforeningen i Torbole. Jon Aksel var med som klasseklubbtrener. Samuel ble best av våre med 64.
plass, Mens Kristian og Markus havnet på henholdsvis 83. og 86. plass. Laila ble nr. 52 i dameklassen.
I august ble det arrangert E-jolle EM for juniorer i Kamien i Polen. Her deltok Laila, som ble nr 46 i
jenteklassen, og Erlend, som ble nr 58 i gutteklassen.

Anlegg og materiell
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 Pinseleir og Sommerseilskolen ble arrangert med Hove
som base. Etter at jollebua ble nymalt i 2015 har det ikke vært utført oppgradering av anlegg knyttet til
jollegruppa.
Selv om skolebåtene begynner å bli merket av tidens tann, fungerer de fortsatt godt som
nybegynnerbåter dersom de blir vedlikeholdt. Men på sikt bør det nok jobbes med fornying av
båtparken uten for store utlegg for ASF.
Einar Kjærstad utførte en skikkelig renovering av motoren til den lille Riben, slik at den er klar for å
komme i drift igjen til neste sesong. Inge Roppen tok i høst en ordentlig gjennomgang av ASF-riben.
Både ASF-riben og Safen ligger litt utsatt til på Havstadverven. Båtene får ikke tilstrekkelig ettersyn nå
som Jan Ivar Terkelsen har flyttet fra området. Kanskje bør vi forhøre oss med havnesjefen om båtene
kan flyttes til gjestehavna og så kan de ligge ute på Seilerhytta i juli når det er fullt i gjestehavna.
ASF-Riben og Safen er vinterlagret innendørs hos Ivar Fløystad i Austre Moland sammen med SFA-riben.
I tillegg disponerer Juniorgruppa en «Trippelhenger» som står på Vindholmen.

Johan Nyland
Leder jollegruppa
Arendal 14.02.2017
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