Årsrapport 2017
Jollegruppa ASF
Arendal: 05.03.2018

Styret og verv
Jollegruppa avholdt sitt årsmøte i Havnegården tirsdag 14. februar 2017. Jørn Vevstad hadde da bedt
om å få tre ut av jollestyret. Takk til Jørn for mange års innsats i jollestyret.
Jollestyre for 2017 har bestått av:
Johan Nyland
Carsten Hopstock
Kim Jarno-Kristiansen
Einar Kjærstad
Ellen Margrethe Stahl

Leder
Styremedlem (ny)
Styremedlem (ny)
Styremedlem
Styremedlem

Jollestyret avholdt ett formelt styremøte 21.3 for planlegging av 2017 sesongen. Deretter har styret
hatt løpende diskusjon og avklaring ifbm. klubbtreningene på Seilerhytta. Det har også vært løpende
dialog med andre med interne verv/ansvarsoppgaver i ASF:
Inge Roppen
Jørn Vevstad
Sigurd Pihl

RS Feva / leder ASF
E-jolle
RS Feva

Jollegruppa hadde i 2017 representanter med verv i følgende eksterne fora:
Jørn Vevstad
Siri Vevstad
Ole Gunnar Selås
Kristin Rustekaas

Norsk Europajolleklubb (leder)
Norsk Europajolleklubb (kasserer)
Norsk Europajolleklubb (sekretær)
Norsk Europajolleklubb (valgkomité)

Styret i juniorgruppa takker seilere, trenere, foreldre og alle andre som har bidratt til å gjøre 2017
sesongen både innholdsrik og vellykket!

Oppsummering
2017 har vært et godt år for jollegruppa. Etter en litt treg start har vi også i 2017 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. Oppslutningen om
kursaktiviteten har økt ytterligere fra 2016 til 2017.
Vi har hatt en nedgang i regattaaktiviteten. Det har vært lavere oppslutning om klubbregattaene enn
tidligere år, men vi har holdt på tilbudet om klubbregatta på torsdager selv om deltagelsen har vært
lavere enn ønskelig. Etter ett års opphold arrangerte vi igjen Sørlandscup, denne gangen ble hele
arrangementet lagt til byfjorden.
Dessverre var det mange av fjorårets nybegynnere som ikke valgte å fortsette i 2017, men vi fikk etter
hvert inn flere nye seilere slik at antall optimistseilere har holdt seg relativt stabilt fra 2016 til 2017.
På høsten valgte vi å flytte nybegynnertreningen fra torsdag til tirsdag, slik at alle optimistene hadde
trening samme dag. Det føler vi var et riktig valg og er med på å styrke miljøet på klubbtreningene, ved
at det blir flere seilere som trener samtidig.
Vi har hatt nedgang antall E-jolle seilere. De har ikke vært med på klubbtreningene, men har stilt på flere
av klubbregattaene.
RS Feva gruppa har seilt på mandager og har hatt fin oppslutning om sine treninger.
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Tallenes tale – Utviklingen de senere årene
Antall ASF seilere

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Nybegynnere

9

12

17

6

24

14

Optimist Rekrutt

7

6

6

2

3

7

Optimist VK

7

6

5

2

2

4

Optimist Regatta *

7

8

5

3

3

1

E-jolle *

6

6

8

8

5

4

Laser *

-

-

-

-

1

-

29’er

-

-

-

-

-

2

RS Feva

-

-

-

-

8

8

36

38

41

21

44

40

Sum

* Seilt min 2 Sørlandscup, Norgescup eller mesterskap (ikke registrert dobbelt)
Antall deltagere

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Pinseleir

116

82

87

46

39

31

Sommerseilskole

-

-

-

15

69

61

To-dagers jollekurs

*

*

*

9

16

31

To dagers brettkurs

*

*

*

*

19

38

116

82

87

70

143

161

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Brett

66

41

47

11

11

-

E-jolle

14

10

13

15

7

-

Optimist

27

31

27

20

21

12

RS Feva

-

-

-

-

-

8

A-jolle

-

-

-

-

-

11

Knøtteklubb (*)

9

(5)

-

-

-

-

Sum

116

82

87

46

39

31

Antall ASF seilere

33

29

41

25

21

11

Sum
* Mangler tall

Pinseleir

(*) Avlyst

Side 2 av 9

Årsrapport 2017 - Jollegruppa ASF

Rekruttering
ASF videreførte rekrutteringsarbeidet etter samme linje som 2016, da vi endte med 20 nye seilere. Av
disse var det 8 som fortsatte å seile i 2017, hvorav 1 sluttet i løpet av sesongen
Som i 2016 ble det delt ut brosjyre på skolene (men ikke så mange eksemplarer som i 2016) og
nybegynnerkurset ble markedsført på Facebook. Men likevel var det våren 2017 kun 4 påmeldte ved
oppstart. Det er litt uforståelig hvorfor det slo så godt an i 2016 og var så begrenset i 2017. Men vi sto
på videre og inviterte til familiedag med åpen jolletrening på Seilerhytta Kristihimmelfarsdag, torsdag 25
mai fra kl 14-18. Dette ble en vellykket dag, men fint vær, mange besøkende og et par nye seilere ble
rekruttert. Det begynte også noen nye seilere etter sommerseilskolen, slik at vi tilslutt var 14 nye seilere
i 2017.
Med nybegynnerkurs, Pinseleir, Sommerseilskole i uke 26, 31 og 32, samt to-dagers seilkurs i juli, har
foreningen et godt og bredt tilbud. Et tilbud som må markedsføres og kommuniseres godt. Erfaringene
tilsier også at det er lurt å holde litt fast ved opplegget, og ikke endre for mye på program, dato, sted og
vinkling, da mye av markedsføringen / informasjonen går via de som har deltatt på kurs tidligere. Så det
kan være lurt å holde fast ved det som fungere og gradvis forbedre/justere på det som ikke fungerer så
bra. Men det å ofte endre kan se ut som ikke er noen god strategi.
Rekruttering bør være prioritert fokusområde for jollegruppa de neste årene. Målet er å skape samhold
og gode opplevelser.

Bassengtrening på Moltemyr skole

Kullseiling i Færvikkilen

Spekkhoggersafari utenfor Hoveodden

Kos i følgebåt
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Trening, kurs og samlinger
Klubbtrening
Tirsdagstreninger og klubbregatta torsdager er
fortsatt grunnstammen i foreningens treningstilbud
i jollegruppa. I høst valgte vi å flytte
nybegynnertreningen fra torsdager til tirsdager, slik
at det ble et større miljø på treningene. Det mener
vi var et riktig grep, da det også gjør det lettere for
etablerte seilere å få med nye kompiser/venninner,
da de kan trene sammen. Det har vist seg at det å
skape miljø nok er viktigere enn at alle har hver sin
Briefing på Seilerhytta
båt.
Inge Roppen og Sigurd Pihl dro i 2016 i gang
aktivitet rundt tre RS Feva som vi ble tildelt av
Gjensidigestiftelsen i 2015. Vi gikk i 2018 til innkjøp
av ytterligere to RS Feva og har bygd videre på
satsingen på to-manns båt, som vi mener er et fint
alternativt og supplerende jolletilbud. Det er også
lav inngangsbillett nå som foreningen disponerer 5
RS Feva. RS Feva gruppen har i 2017 seilt på
mandager, da tirsdager ikke har passet for flere av
dagens Feva-seilere. På sikt bør RS Feva også trene
sammen dag som optimistseilerne. Dette vil værer
viktig for å sikre rekruttering / overgang til RS Feva
etter optimisten.

RS Feva trening

Som i fjor 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. Flytting
av nybegynnerkurset har frigjort trenerkapasitet på
torsdagene, slik at Nicolai Christiansen har coachet
Klubbregatta på Revesandsfjorden
seilerne på enkelte av klubbregattaene.

Kubbtrenere 2017
E-jolle
Optimist Regatta / VK
Optimist Rekrutt
Optimist Nybegynner
RS Feva

Vår

Høst

Aleksander Gauslaa
Rikke S. Mortensen
Erika Lindholm
Nicolai Christiansen
Inge Roppen / Sigurd L. Pihl

Nicolai Christiansen
Rikke S. Mortensen
Erika Lindholm
Laila Vevstad
Inge Roppen / Sigurd L. Pihl

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. Januar 2018 ble arrangert Trener I / assistenttrener-kurs
sammen med NSF i Arendal. Her deltok ASF-seilerne Emma Roppen, Kornelia Juul Nyland, Ida Kirkedam
og Sivert Møklegård Pihl. De vil få sin påkrevde praksis i løpet av 2018 ifbm. klubbtreninger, samlinger
og seilkurs.
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Seil Sør samlinger
I 2016 overtok Christianssands seilforening organisering av Seil Sør og samarbeidet med Bundefjorden
om fellestrener i oppkjøring og deltagelse i Norgescupen. ASF har vørt lite involvert i dette i 2017. Kun
Hårek deltok på samling Tomas Kjellstrand i Lillesand våren 20017.
Pinseleiren
For fjerde året ble Pinseleieren arrangert med base ved Hove camping. I år var det dessverre ikke
tilstrekkelig påmelding til å avholde brettkurs. Brett har tradisjonelt vært den største gruppa på
Pinseleiren på Hove, men etter kollisjonen med NC for brett i 2015 har vi ikke lenger greid å trekke
tilreisende. Dermed har oppslutningen om Pinseleiren sunket – også blant egne seilere. Det bør være
et mål å få snudd denne utviklingen i 2018.
Sommerseilskolen
Suksessen med sommerseilskole ble videreført etter samme opplegg som i 2016. Til sammen var det 61
deltagere fordelt på tre seil-uker. Mange av de som deltok i 2016 var også med i 2017. Flere deltok på to
ukeskurs i løpet av sommeren. Sommerseilskolen ble i år ledet av Martine Kjøge og med Jens Blågestad
Nicolay Egeberg som faste medhjelpere. I tillegg bisto Anne Berit Bergstad, Aleksander Gauslaa, Nicolai
Christiansen, Laila Cecilie Vevstad, Rikke Steller Mortensen og Martine Steller Mortensen på 1 til 2 av
seilskoleukene. Som i fjor fikk vi mye skryt av både seilere og seilforeldre. De som ville fikk bli med på
treninger utover høsten. De gav oss fire nye seilere.
Brettseiling på idrettsleiren (uke 26)
ASF bisto også i år idrettsleiren med å tilby kurs i brettseiling. Idrettsleieren åpnet søndag, med to
seiløkter hver dag mandag til onsdag og ei seiløkt torsdag. ASF stilte med to trenere; Nicolay Egeberg og
Jens Blågestad. Nå som brettaktiviteten skjer ved vårt anlegg på Hove fungerer samarbeidet med
Idrettsleiren mye lettere enn tidligere da volleyball-stranda var base for brettseilinga.
To dagers seilkurs i juli
Det ble avholdt kurs i jolleseiling mandag til tirsdag og i brettseiling onsdag til torsdag. Som i 2016 ble
det ikke avholdt kurs første uka i juli pga. manglende påmelding, men de tre påfølgende ukene ble det
gjennomført kurs. I uke 30 var etterspørselen spesielt stor og vi måtte supplere med ekstra trener, pluss
at vi arrangerte ekstra kurs i jolleseiling den siste uka i juli. Til sammen deltok 31 seilere på to-dagers
seilkursene i juli. Det er nær dobbelt så mange som året før.
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 derfor viktig med aktiv og synlig
markedsføring av sommerkursene, på via Facebook og ved å henge opp plakater i sentrum.
Høstsamling med overnatting på Seilerhytta
For andre år arrangerte vi samling med overnatting
på Seilerhytta for de yngste seilerne. Dette ser ut til
å være en fin måte å styrke samholdet blant de
yngste seilerne. En ettermiddagsøkt lørdag, felles
middag, med påfølgende lek og moro på kvelden,
soving i sovesal og en seiløkt etter frokost ser ut til
å fungere som et godt konsept. Vi kan i 2018
vurdere om vi kan slå arrangementet sammen med
Strandryddingsdagen, slik at vi ikke forbruker to
påfølgende helger. Da kan vi starte med
strandrydding for store og små som innledning til
høstsamlingen.
Tacomiddag på Seilerhytta
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Andre aktiviteter
Marka Fritidsklubb
I tillegg til våre egne kurs bisto vi også i år Marka Fritidsklubb med arrangering av kurs i jolleseiling. ASF
stilte med båter og med Martine Steller Mortensen som trener.
Leirskolepilot på Hove
Ifbm. gjennomføring av leirskolepilot i Hoveleiren stilt ASF med flere av sine RS Fevaer og med to
trenere (Martine Kjøge og Anne Berit Bergstad).
Åpning av Raet Nasjonalpark

Fevatrening utenfor Spornes

Arendals Seilforening var bedt om vi kunne stille med seilbåter på havet ifbm. den offisielle åpninga av
Raet nasjonalpark. RS Feva gruppa tok denne utfordringen og hadde en fin seiløkt på havområdet
utenfor Spornes. Fevaseilerne fikk i flott vær og flotte omgivelser vist seg frem for mange skuelystne i
anledning åpninga av nasjonalparken. Ifbm. markedsføring av Nasjonalparken ble det laget en flott video
av Fevaseilingen (https://www.facebook.com/arendalsseilforening/videos/1580838251976979/ ).
Strandryddedagen – «Gard our Oceans»

ASF mottar sjekk fra Gard

Mange deltok på strandrydding av Tromlingene

Seiler og Gardansatt Tor Dahl fremmet i samarbeid med Jollegruppa i ASF søknad om støtte fra Gard
ifbm den internasjonale strandryddedagen lørdag 16. september. Arendals Seilforening ble tildelt kr
15.000. Mange ASF-ere møtte opp på Skarestrand for, sammen med familier til Gard-ansatte, å rydde
strandsonen ute på Tromlingene. Strandrydderne gjorde en fantastisk jobb og samlet inn masse plast.
Takk for innsatsen og takk til Gard som fikk oss til å bidra på den internasjonale strandryddedagen. Dette
var morro 🙂. Gaven fra Gard skal brukes til innkjøp av 6 spesialsydde nybegynnerseil til optimistjollene
(se mer info under anlegg og utstyr).
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Regatta
2017 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 2017 har det vært en
markant nedgang i antall aktive regattaseilere. Det
gjenspeiles på aktvitetsnivået der foreningen i 2017
har vært representert med:
•
•
•
•

5 seiler i Sørlandscupen ()
6 seilere i Norgescupen (inkl.
klassemesterskap E-jolle)
7 seilere i klassemesterskap (RS Feva)
1 seilere i VM (Laila Cecilie Vevstad deltok i
VM i E-jolle i Spania)

Sørlandsmesterskap på byfjorden

Sørlandscup / Sørlandsmesterskap /
Klassemesterskap E-jolle
Det var kun Hårek Nyland Amundsen i optimist Aklassen som har reist og deltatt i mer enn en
Sørlandscup. Hårek deltok både I Grimstad og
Kristiansand og endte tilslutt på 4 plass sammenlagt
i Cupen etter Sørlandsmesterskapet hjemme i
Arendal. Martinius Hopstock fikk også prøvd seg for
første gang i Sørlandscupen og seilte inn til en fin 4
plass i Sørlandsmesterskapet i optimist B klassen. I
optimist C-klassen stilte ASF med Ingrid LyngviØsterhus, Elle Charlotte Almås, samt Marius og
Magnus Tan. Alle disse seilte regatta for første
gang.
Sørlandsmesterskapet i Arendal telte også som
Klassemesterskap og NC for Europajollene. ASF
stilte med 4 e-jolleseilere som tok de 4 første
plassene, Samuel Dalen Selås vant foran Erlen Nøss
Rustekaas. Laila Cecilie Vevstad ble nummer tre,
mens Aase Weierholt ble nummer 4.

Premier til alle optimist C seilerne i Sørlandsmesterskapet

Norgescup
For første gang på mange år var ASF ikke
representert med optimistseilere i A eller B-klassen
i Norgescupen i 2017. I E-jolleklassen var det bare
Erlend Nøss Rustekaas som deltok i mer enn 1 NC.
Han deltok også på NC-en i Tønsberg og endte med
det på en tredje plass sammenlagt. Resten av Ejolleseilerne deltok kun på Sørlandsmesterskapet i
Arendal, som også telte som NC for E-jolle.
Markus og Kristian Vale seilte sammen i tomannsskiffen 29’er i 2017 sesongen. De stilte i NC1 som
var lagt til Göteborg (GKSS OCR 29017) og i NC3.
Brødrene Vale endte på 15 plass sammenlagt 29’er
klassen.

Klassemesterskap E-jolle – Rent bord til ASF!
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Klassemesterskap RS Feva og 29’er
RS Feva gruppe i ASF hadde, i år som i fjor, valgt seg
ut Klassemesterskapet som årets prioriterte regatta
og reisemål. Her stilte ASF med hele 4 båter. Sivert
Møklegård Pihl seilte inn til 6 plass sammen med sin
makker Johannes Brekke fra Krøgerø Seilforening.
Emma Roppen og Aase Weierholt kom på 12 plass,
Tobias Skindlo Tarraldsen og Edvind Kjærstad kom
på 15, mens Andrea Madelen Vindvik og Leander
Fjellheim kom på 18. plass i klassemesterskapet i
Moss.
Arrangementet i Moss besto også av NM for 29’er.
Her stilte brødrene Markus og Kristian Vale og seilte Feva gjengen på tur
inn til 18. plass i mesterskapet.
Internasjonale mesterskap
VM i E-jolle ble i år arrangert i Blaines i Spania. Her
deltok Laila Cecilie Vevstad, som til slutt ble nr 50 i
mesterskapet. Laila seilte også Nation Cup, hvor det
ble en 4. plass på det norske laget.
Det var ingen norske deltagere med i JrEm i
Biscarosse, Frankrike.

Anlegg og materiell
Seiljoller
To nye RS Feva klare for henting i Moss
ASF gikk i 2017 til innkjøp av 2 stk nye RS Feva til
rundt kr 60.000,- pr stykk. Innkjøpet er finansiert
gjennom kr 40.000 i støtte fra LOS fondet, kr 10.000
i støtte fra CleanWorld (Morten Markus), kr 10.000
fra Aust-Agder Seilkrets for at RS Feva gruppa holdt
nybegynnerkurs for Flostad Seilforening og ca kr
40.000 i refusjon for utstyrsmidler. Resterende kr
20.000,- tas over driftsbudsjettet til jollegruppa.
Selv om optimistjollene begynner å bli merket av
tidens tann, fungerer de fortsatt godt som
Nye nybegynnerseil av samme type som i CSF
nybegynnerbåter dersom de blir vedlikeholdt. I høst
har vi bestilt inn 6 nybegynnerseil fra North som er
sydd slik at bommen kommer høyere. Det går at en
får mindre trykk i seilet og at en sliper å få bommen
i hodet så lett. Christiandssands Seilforening har
tilsvarende seil, som de er veldig godt fornøyde
med. Innkjøpet er finansiert gjennom støtte fra
Gard og Strandryddedagen som ble gjennomført
lørdag 16. september.
Vi har også tatt i bruk en av optimistene som har
lagt igjen på Seilerhytta i mange år. To gamle
kasserte optimistjoller ble i høst levert på
Heftingsdalen for ny ordning med båtpant på kr
1.000 pr båt. Vi har også valgt å kjøpe inn en brukt
optimistjolle.

Jollebua klar for vinteren
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To av A-jolle ble delvis satt i stand til Pinseleiren. Fortsatt er de uten fokk. Dessverre mistet vi det ene
roret ifbm. utlån til Steinerskolen, men her har Steinerskolen dekket mesteparten av kostnadene.
Samtidig med at vi bestilte nytt ror, kjøpte vi også inn litt reservedeler/bruksdeler som nye rorfester
mm.
Foreningen disponerer nå:
•
•
•

5 stk RS Feva i topp stand
11 stk optimistjoller i seilbar stand
3 stk A-joller hvorav 2 er seilbare og en må oppgraderes med ny tofte (masteholder)

Følgebåter
Både ASF-riben og Safen ligger utsatt til på Havstadverven. Båtene får ikke tilstrekkelig ettersyn nå som
Jan Ivar Terkelsen har flyttet fra området. Dersom lensepumpa ikke virker blir ASF-riben fort full av vann.
Vi fikk høsten 2017 avtalte med Arendal Havn om at båtene kunne ligge på BB11 piren i gjestehavna.
Der ligger de nok både lettere tilgjengelig og bedre skjermet. Så vi bør vurdere om det kan bli en
permanent løsning.
Både ASF-Riben og Safen er vinteren 2017/2018 lagret innendørs sammen med Expressene på
Hasseltangen. Planen er å gjøre litt vedlikeholdsarbeid i løpet av vinteren. Trolig medførte turen ut for
strandrydding på Tromlingene til grunnstøting på returen til gjestehavna. Den nederste halefinna er slått
av og det kan være at nedre del av undervannshuset bør skiftes. Noe som bør vurderes tatt via
båtforsikringen.
Einar Kjærstad utførte en skikkelig renovering av motoren til den lille riben i 2016. Dessverre var
motoren litt lunefull også i 2017. Den ble benyttet den første uke med seilskole, men stoppet dessverre
opp innimellom. Da fungerer båten dårlig som trenerbåt. Det bør i løpet av 2018 avklares om den lille
riben skal repareres eller fases ut. Det er i alle fall ikke vits at den ligger og tar plass uten at den brukes.
Annet utstyr
I tillegg disponerer Juniorgruppa en båthenger og en «Trippelhenger» som står på Vindholmen.
Anlegg
Som vanlig har regulære treninger og klubbregatta blitt arrangert med base på Seilerhytta. Jollebua
benyttes flittig til lagring av seil og utstyr og til briefinger i seilsesongen og til vinterlagring av
foreningens seiljoller og utstyr om vinteren. Etter at Jollebua ble nymalt i 2015 har det ikke vært utført
større oppgradering av anlegg knyttet til jollegruppa, men vi har tatt ut vinduene fra loftet på Jollebua
da disse var i dårlig forfatning. Vi har fått laget nytt vindu hos glassmester Larsen på Tromøy. Foreløpig
er disse vindusåpningene tildekket med plate. Det nye vinduet og vinduet fra nordsiden vil bli malt og
satt inn igjen til våren.
Jollegruppa har tidligere vedtatt å flytte sin aktivitet til Hove for å bli landfast. Både Pinseleir og
Sommerseilskolen har de siste årene blitt arrangert med området ved cafeen på Hove camping som
base. Erfaringene viser at området ved Hove camping er dårlig egnet for permanent trening slik
forholdene er nå da både sjøsetting, opptak og lagring av utstyr er krevende. Leirskolen som planlegges
etablert på Hove vil ha området ved Standstua som base. Dette området kjenner vi godt fra tidligere
Pinseleirer. Styret i jollegruppa er derfor positiv til å få til en løsning her sammen med Leirskolen og har
innledet dialog med Hove Drift. Dersom vi får til et slikt samarbeid vil det nok medføre en
kostnadsmessig konsekvens ved at vi må betale leie for bruk av arealet. Så dette vil være en sak for
styret og vi håper at vi kan benytte 2018 som et prøveår der vi prøver ut midlertidige løsninger og går
videre med diskusjon, avklaring og ev. forhandling med Hove Drift om felles bruk av lokaler og anlegg.

Johan Nyland
Leder jollegruppa
Arendal 05.03.2018
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