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Styret og verv 

Jollegruppa avholdt sitt årsmøte i Havnegården tirsdag 27. februar 2018. Ellen Margrethe Stahl og Einar 
Kjærstad gikk ut av jollestyret ved årsmøte. Vi takker for innsatsen. Vi fikk ikke inn nye erstattere, slik at 
jollestyret for 2018 har bestått av: 

 Johan Nyland Leder 
Carsten Hopstock Styremedlem  
Kim Jarno-Kristiansen Styremedlem 

Styret i jollegruppa takker seilere, trenere, foreldre og alle andre som har bidratt i 2018. 

 

Oppsummering 

2018 har vært et spennende år for jollegruppa da vi denne sesongen flyttet treningene fra Seierhytta og 
inn ved Strandhuset på Hove. Det synes vi ble en suksess. Hove er lett tilgjengelig og byr på gode 
seilforhold, spesielt for yngre og mer uerfarne seilere. I tillegg er det enklere for hele familien og bli med 
å følge treningene, eller kanskje selv rekke en spasertur eller joggetur mens den håpefulle er ute på 
fjorden og seiler. Vi har i 2018 fortsatt opplegget med at alle trener på tirsdager. Det har også gjort det 
enklere for familier med flere seilere å følge opp, samt at det skaper et større og bredere miljø på 
treningene. 

Vi var både dyktige og heldige med rekrutteringen i 2018. 20 seilere begynte på nybegynnerkurset i 
2018, hvorav mange med erfarne og engasjerte seilforeldre. Spennende å se hvor mange som fortsetter 
i 2019. Det er jo ofte den store bøygen. 

I tillegg til faste treninger har vi arrangert en rekke samlinger og kurs åpne både for medlemmer og ikke-
medlemmer. Det ble arrangert seilkurs i 7 av sommerukene. Etter flere års økning i oppslutningen om 
kursaktiviteten om sommeren opplevde vi en liten nedgang i deltagertallet i 2018.   

Generasjonsskifte gjør at regattaaktiviteten fortsatt er lav og vi sliter fortsatt med å få oppslutning om 
klubbregattaene på torsdager. 

De fleste av RS Feva seilerne gikk over til Maritim Mestring gruppa etter 2017 sesongen, og vi har 
foreløpig ikke greid å rekruttere nye seilere denne båtklassen. Til det har vi nok ikke vært mange nok. Så 
totalt sett har vi hatt en nedgang i antall seilere i 2018. Foreningen har ingen aktive klubbseilere i 
ungdomsklassene E-jolle, Laser eller 29-er for tiden.  

Likevel glimtet Martin Andreas Vevstad til med en vellykket gjesteopptreden i europajolla i 2018. 
Sammen med Horten-seilerne Christian Laberg Kristoffersen, Nora Johanne Brodtkorb og Lars Johan 
Brodtkorb tok Martin Andreas Vestad gull i lagseiling (Nation Cup) under VM for europajolle i 
Kühlungsborn i Tyskland. Vi gratulerer Martin med seileren! 
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Tallenes tale – Utviklingen de senere årene 

Antall ASF seilere 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2008 

Nybegynnere 9 12 17 6 24 14 20 

Optimist Rekrutt 7 6 6 2 3 7 6 

Optimist VK 7 6 5 2 2 4 5 

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 - 

Sum 36 38 41 21 44 40 31 

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

Antall deltagere 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Pinseleir 116 82 87 46 39 31 39 

Sommerseilskole - - - 15 69 61 63 

To-dagers jollekurs * * * 9 16 31 21 

To dagers brettkurs * * * * 19 38 28 

Sum 116 82 87 70 143 161 151 

 * Mangler tall 

 

Pinseleir 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Brett 66 41 47 11 11 - - 

E-jolle 14 10 13 15 7 - - 

Optimist 27 31 27 20 21 12 33 

Laser - - - - - - 6 

RS Feva - - - - - 8 - 

A-jolle - - - - - 11 - 

Knøtteklubb (*) 9 (5) - - - - - 

Sum 116 82 87 46 39 31 39 

Antall ASF seilere 33 29 41 25 21 11 19 

(*) Avlyst 
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Rekruttering 

2018 var er vellykket år mht. rekruttering. 20 nye 
seilere, derav flere med foreldre som selv har vært 
jolleforeldre lover godt. Men alle er så klart 
velkommen, med eller uten seilerfaring.  

Som så ofte er det en stor utfordring å få 
nybegynnerne til å fortsette på seilingen neste 
sesong. Av de 14 som begynte i 2017 var det 6 
seilere som fortsatte i 2018. Så det blir spennende å 
se hvor mange av de 20 som begynte i 2018 som 
blir med videre i 2019.  

Det at vi har flyttet nybegynnerseilingen til 
tirsdager sammen med de andre seilerne, har vært 
vellykket og viktig for å skape et litt bredere og 
større miljø på treningene. Det har også vært veldig 
vellykket å flytte treningen inn ved Strandhuset på 
Hove.  

I 2018 hadde vi en utfordring med å få tilgang til 
bassengtrening som oppstart på nybegynnerkurset. 
Ny person ansvarlig for tildeling av «halltid», samt 
strengere krav til vannkvaliteten ved kommunale 
basseng, holdt på å sette en stopper for en årelang 
tradisjon. Men det var også denne tradisjonen som 
tilslutt ble avgjørende for at vi like vel fikk innpass i 
bassenget på Moltemyr skole. 

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 fungerer og gradvis forbedre/justere på det 
som ikke fungerer så bra. For det å endre ofte og 
mye på opplegger ser ikke ut til å være 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 

 
Første briefing for nybegynnerseilerne 

 
Rigging av båt 
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Trening, kurs og samlinger 

Klubbtrening 

Tirsdagstreninger og klubbregatta torsdager er 
fortsatt grunnstammen i foreningens treningstilbud 
i jollegruppa. Men det har vært vanskelig å holde liv 
i klubbregattaene. Mangel på regattaseilere har 
medført at det er relativt tynt oppmøte på 
klubbregattaene og der er få seilforeldre til å 
arrangere. Så det ble med 3-4 klubbregattaer i 
2018. Men så snart vi har flere aktive videregående 
seilere bør vi prøve å holde liv i klubbregattaene slik 
at vi har et treningstilbud 2 dager i uka. 

Men for tiden har vi dessverre ingen ungdommer 
som seiler aktivt i jolle lengre. Det var ingen 
aktivitet i europajolleklassen på treningene våre i 
2018 og kun ved to anledninger var det seiling i RS 
Feva. Så dermed mangler vi erfarne seilere som kan 
fremstå som forbilder for de yngre seilerne på 
treningene.  

Det viktigste som skjedde i 2018 var flytting av 
klubbtreningen til Hove. Det gir litt mer 
utfordringer mht. seilutstyret må flyttes inn på 
Hove om sommeren og tilbake til Seilerhytta for 
vinterlagring. Men sosialt sett og for seilmiljøet har 
flytting til Hove og det å avholde trening for alle 
samme dag, vært viktige og riktige grep. Og mange i 
VK gruppa kjøpte seg egen jolle i 2018, så det var 
sjelden at det var mangel på joller. 

I tillegget var været, spesielt på våren, helt 
fantastisk - stort sett bare sol og passe vind på 
neste hver eneste tirsdagstrening for de unge og 
håpefulle seilerne. Etter mønster fra KNS ble det på 
utvalgte fine treningsdager arrangert 
«supertirsdager» der hele familien ble oppfordret 
til å ta med grillmat for felles grilling før 
seiltreningen. Seiling på Hove ga bedre mulighet for å få vist oss frem, samt for hele familien og for 
besteforeldre til å være med overvære treningene. Så det har vært hyggelig og noe vi tror kan bli viktig å 
bygge videre på de neste årene. 

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.  Og dessverre så flyttet vår kjære og gode trener Erika Lindholm 
hjem til Finland før seilsesongen 2018, til ny jobb i Helsinki. Rikke Steller Mortensen og Laila Cecilie 
Vevstad flyttet begge fra byen for å begynne på skole høsten 2018. Så i 2018 miste vi tre gode og 
erfarne seiltrenere. Vi takker alle tre for god og flott trenerinnsats for seilforeningen. 

Derfor passet det godt at det i 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. Ida og Kornelia fikk sin påkrevde praksis i løpet av 2018 ifbm. klubbtreninger, samlinger 
og seilkurs. De var viktige bidragsytere og gode å få inn på trenersiden i 2018. Også Sindre Steen 
Gustavsen kom inn på trenersiden ifbm. Pinseleiren og ble med også som klubbtrener på høsten. 

 
Briefing VK gruppe med Laila og Carsten 

 
På vei ut på havet 

 
Olanda rir amerikaner 
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I 2018 fikk vi med oss Ingrid Mortensen Kallevig som mentor for de unge nye trenerne. Det har vært god 
støtte og inspirerende for trenerne, samt trykt å ha en uhildet person å kunne spørre om råd mht. å 
legge opp treningen samt dersom det skulle oppstå eventuelle konflikter/problemer knyttet til 
trenerrollen.  

Kubbtrenere 2018 Vår  Høst  

Optimist rekrutt / VK Carsten Hopstock Carsten Hopstock 
 Laila Cecilie Vevstad 

Optimist Nybegynner Rikke Steller Mortensen Kornelia Juul Nyland 
 Kornelia Juul Nyland Ida Hofstad Kirkedam 
 Ida Hofstad Kirkedam Sindre Sten Gustavsen 

Seil Sør samlinger 

Ingen ASF seilere deltok på Seil Sør samlinger i 2018 
og Tomas Kjellstrand ga seg som trener for Seil Sør 
før 2018 sesongen. Det var slutten på et rundt 20 år 
lagt samarbeid med denne flotte topptreneren fra 
Sverige. Vi takker for et fantastisk samarbeid som 
flere generasjoner med ASF seilere har vært så 
heldig å få tatt del i. Tomas har inspirert mange 
både ASF seilere og seilforeldre gjennom en 
årrekke. En flott og minnerik epoke er med dette 
over. 

Pinseleiren 

Etter fire år med Pinseleir arrangert med base ved 
Hove camping, ble Pinseleiren 2018 flyttet tilbake til 
Strandhuset. Også i 2018 var det ikke tilstrekkelig 
påmelding til å avholde brettkurs.  Men vi fikk med 
oss 6 laserseilerne fra CSF og LSF på året Pinseleir. 
Og vi fikk med oss hele 33 optimistseilere. Det var 
20 flere optimistseilere enn i 2017, og faktisk flere 
enn vi har hatt på lenge. Etter god oppslutning i 
2017 fikk vi dessverre ingen seilere i to-manns 
båter. Der slet vi med å få tak i trenere. 
Hovedtrener for optimist var Christoffer Hopstock, 
som mange av sørlandseilerne vet hva står for. Og 
som trener for laserklassen stilte Eivind Melleby. 
Som vi vet, gode trenere trekker seilere. Med John 
Arnold Hopstock som leder, var pinseleiren 2018 i 
kyndige hender. Johan Arnold hadde satt i sving 
store deler av familien.  

Høstsamling med overnatting på Seilerhytta 

For trede år arrangerte vi høstsamling med 
overnatting på Seilerhytta for de yngste seilerne. 
Dette ser ut til å være en fin måte å styrke 
samholdet blant de yngste seilerne og er blitt en fin 
tradisjon. 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. I 2018 ble det 
arrangert klubbmesterskap for VK seilerne på 

 
Fra Seil Sør samling på Hove med Tomas i 2013 

 
Pinseleiren 2018 

 
Høstsamling på Seilerhytta 
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lørdagen. Vi fikk dessverre ikke organisert strandrydding i tilknytning til samlingen som først planlagt. 
Det får vi prøve å få til i 2019.  

Sommerseilskolen 

Suksessen med sommerseilskole ble videreført etter samme opplegg som de siste årene. Til sammen var 
det 63 deltagere fordelt på tre seil-uker. Mange av de som deltok har nå vært med flere år på rad. Som 
tidligere år var det også flere som deltok på to ukeskurs i løpet av sommeren.  Sommerseilskolen ble i år 
igjen ledet av Martine Kjøge og med Jens Blågestad og Victoria Bjelke Stein som faste medhjelpere. I 
tillegg bidro Anne Berit Bergstad, Ida Hofstad Kirkedam, Kornelia Juul Nyland, Kristine Gustavsen og 
Samuel Dalen Selås på 1 til 2 av seilskoleukene. Som assistenter hjalp Hårek Nyland Amundsen til med 
jolleseilingen i uke 26 og Truls Blågestad Holm til med brett både i uke 26 og 32. Som tidligere år fikk vi 
mye skryt av både seilere og seilforeldre.  

Brettseiling på idrettsleiren (uke 26) 

Tradisjonen tro bisto ASF Idrettsleiren med kurs i brettseiling. Idrettsleieren åpnet søndag, med to 
seiløkter hver dag mandag til onsdag og ei seiløkt torsdag.  ASF stilte med Celina Aas Tønnessen og 
Victoria Bjelke Stein. Nå som brettaktiviteten skjer ved vårt anlegg på Hove fungerer samarbeidet med 
Idrettsleiren mye bedre enn tidligere da volleyball-stranda var base for brettseilinga. Så dette har også 
nå funnet sin form. 

To dagers seilkurs i juli 

Det ble avholdt kurs i jolleseiling mandag til tirsdag og i brettseiling onsdag til torsdag. Det ble avholdt 
brettkurs alle 4 ukene, mens det ble kun avholdt jollekurs de to midterste ukene. Men disse to kursene 
var til gjengjeld helt fullbooket.  Til sammen deltok 28 brettseilere og 21 jolleseilere på to-dagers 
seilkursene i juli. Det er nær dobbelt så mange som året før. Det er faktisk en nedgang på 10 brettseilere 
og 10 jolleseilere fra året før, hvilket kanskje er litt underlig siden sommeren 2018 var den beste 
sommeren på mange, menge år. Men det var kanskje det som faktisk var årsaken. Finværet gjorde 
kanskje at mange familier var sammen om andre aktiviteter.  

Disse kursene retter seg i hovedsak mot turister og mange melder seg gjerne på i «siste liten». Det er 
derfor viktig med aktiv og synlig markedsføring av sommerkursene, på via Facebook og ved å henge opp 
plakater i sentrum. 
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Regatta 

Lokalt 

Det har vært lite fokus på regatta i 2018. For første 
gang på lenge har ASF ikke hatt seilere i 
Norgescupen. Vi jobber nå med å bygge opp en ny 
generasjon med seilere. Men vi har nok en vei igjen 
å gå. Ingrid og Martinius deltok på Sørlandscup i 
Lillesand i optimistklassen, Aase Weierholt stilt i 
europa-jolle. Vi hadde et par runder med 
klubbregatta for de som ville være med og vi 
arrangerte en uformell klubbmesterskap ifbm. 
høstsamlingen på seilerhytta. 

Internasjonalt 

Det største på regattasiden innenfor jolleseiling i 
2018 var Martin Andreas Vevstad som hadde en 
meget vellykket gjesteopptreden i europajolla i 
2018. Han deltok i VM for europajolle i 
Kühlungsborn i Tyskland. Der var han med på det 
norske laget som tok gull i lagseiling (Nation Cup). 
Gratulerer masse til Martin for en flott prestasjon! 
Det ga laget plass i Mesternes mester seilasen 
arrangert av NSF. 

 

Sørlandscup i Lillesand 

  

 
Nora Johanne Brodtkorb, Lars Johan Brodtkorb og Martin 
Vevstad tok gull i lagseiling sammen med Christian Laberg 
Kristoffersen. 
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Anlegg og materiell 

Seiljoller 

Selv om optimistjollene begynner å bli merket av tidens tann, fungerer de fortsatt godt som 
nybegynnerbåter dersom de blir vedlikeholdt og gått over mht. tauverk, lisser mm. Vi fikk i 2018 
tilbakebetalt rundt 40 i utstyrsstøtte for begge RS Fevaene som ble kjøpt inn i 2017. Men dessverre var 
det ikke antall båter som var avgjørende for å få Feva-gruppa som et levedyktig og stabilt 2 mannsbåt-
miljø. Fevaene sto så å si ubrukte i 2018 sesongen. 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 ble i 2018 flyttet til BB11 piren i gjestehavna. Der ligger de både lettere til-
gjengelig og bedre skjermet enn på Havstadverven. Det har fungert fint og det ønsker vi å fortsette med. 

Både ASF-Riben og Safen ble vinteren 2017/2018 lagret innendørs sammen med Expressene på 
Hasseltangen. Planen var å gjøre litt vedlikeholdsarbeid i løpet av vinteren. Men det ble det dessverre 
ikke noe av. ASF riben hadde en grunnstøting som viste seg å ha langt større skader enn først antatt. 
Hele undervannshuset måtte byttes. Dette ble tatt på forsikringen, men kostet oss egenandel på 4000,-. 
I tillegg måtte vi på høsten skifte den ene innsprøytningen for en av sylinderne. Så ASF riben var på to 
ganger på verksted i 2018. 

Det ble ikke gjort noe mer arbeid for å sette den lille riben i stand i 2018. Mercury-motoren fungerer 
dårlig og kan nok trolig bare kasseres. Selve riben er nok mulig å sette i stand, men den trenger nok ny 
motor for å bli operativ. Vi skulle gjerne ha hatt den i drift ifbm. seilskoleukene og Pinseleiren.  

Annet utstyr 

I tillegg disponerer Jollegruppa en båthenger og en «Trippelhenger» som står på Havstadverven. 

Anlegg 

I 2018 ble jolletreningen flyttet inn ved Strandhuset på Hove. Der ble det før seilsesongen satt opp telt 
for lagring av seil og utstyr.  Flytting til Hove har vært positivt, og erfaringene har vist at Strandhuset er 
lagt bedre egnet for jolleseiling enn området ute ved campingen, da det er langt lettere å komme ut og 
inn ved Strandhuset.  

Leirskolen, som ble etablert på Hove i 2018, har også området ved Standhuset som base. Selv om det 
ikke har blitt noe samarbeid med Leirskolen enda, så har samlokalisering heller ikke bydd på konflikter. 
Jollestyret ønsker å fortsette jolleseilingen på Hove og jobbe videre med å vurdere muligheter for å få til 
samarbeid om ev. oppføring av mer permanent løsninger for lagring og oppbevaring av båter og utstyr. 

Flytting av aktiviteten til Hove har medført at jollebua på Seilerhytta har blitt mindre brukt i den aktive 
delen av sesongen. Men den benyttes fortsatt til lagring av diverse utstyr og til vinterlagring av alle av 
foreningens seiljoller. Vinduene fra loftet på jollebua ble tatt ut da disse var i dårlig forfatning. Vi har fått 
laget nytt vindu hos glassmester Larsen på Tromøy, men vi har ikke funnet samme dimensjoner på 
hengslene. Så fortsatt er vindusåpningene tildekket med plate.  

 

 

Johan Nyland 
Leder jollegruppa  
Arendal 04.03.2019 


