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Styret og verv 

Det ble ikke holdt noe formelt årsmøte i jollegruppa i 2019, men jollestyret ble før seilsesongen utvidet 
med Jarle Stokke-Olsen og Pelle Aslak Boye. 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 

Med nybegynnerkurs, Pinseleir, Sommerseilskole, 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.  

I tillegg til faste treninger har vi arrangert en rekke samlinger og kurs åpne både for medlemmer og ikke-
medlemmer. Etter en liten nedgang i oppslutningen om kursaktiviteten om sommeren i 2018 opplevde 
vi en ytterligere og mer markant nedgang i deltagertallet i 2019.   

Generasjonsskifte gjør at regattaaktiviteten er lav og vi sliter fortsatt med å få oppslutning om 
klubbregattaene på torsdager slik at dette kan bli et stabilt tilbud.  Men mange seilerne har vist god 
progresjon og interessen for regatta er økende. 4 seilere deltok på klubbmesterskapet i Farsund. De 
hevdet seg godt blant Sørlandsseilerne, men det er nok et stykke igjen for å kunne hevde seg i NC. 
Likevel er nok noen av seilerne våre klare for å teste seg på det øverste nivå til neste år. 

Foreningen har ingen aktive klubbseilere i andre jolleklasser for tiden.  

 

Noen hovedmomenter fra 2019 sesongen: 

• Alle klubbtreninger gjennomført med Hove (Strandhuset) som base. 

• Nedgang i antall seilere, fra 31 i 2018 til 21 i 2019.  

• Nedgangen skyldes i hovedsak færre nybegynnere, fra 20 i 2018 til 6 i 2019. 

• Fortsatte opplegget med trening for alle seilere på tirsdager. 

• Arrangert 2 klubbregattaer som torsdagstrening, samt at vi avsluttet sesongen med 
klubbmesterskap for alle seilere (som ville) siste tirsdagstrening på høsten. 

• Pinseleir ble ikke gjennomført i 2019. Vi greide dessverre ikke å få på plass en arrangørstab. 

• Det ble arrangert seilkurs i 6 av sommerukene. Etter en svak nedgang fra 2017 til 2018, ble det 
dessverre nedgangen fra 2018 til 2019 betydelig med markant. Fra 112 i 2018 til 82 i 2019. 

• Sommerseilskole gjennomført i uke 26, 27 og 32. Til sammen 50 deltakere (11+17+22), en 
nedgang på 13 seilere fra 2018. 

• 3 todagers seilkurs i jolleseiling gjennomført i juli. Til sammen 12 deltakere (5+5+2), en nedgang 
på 9 deltaker fra 2018. 

  



 Årsrapport 2018 - Jollegruppa ASF 

Side 2 av 6 

Tallenes tale – Utviklingen de senere årene 

Antall ASF seilere 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Nybegynnere  (1. år) 9 12 17 6 24 14 20 6 

Optimist Rekrutt  (2. år) 7 6 6 2 3 7 6 9 

Optimist VK  (3. år)  7 6 5 2 2 4 5 2 

Optimist Regatta *  (4. år +) 7 8 5 3 3 1 - 4 

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 21 

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

Antall deltagere 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Pinseleir 116 82 87 46 39 31 39 - 

Sommerseilskole - - - 15 69 61 63 50 

To-dagers jollekurs * * * 9 16 31 21 12 

To dagers brettkurs * * * * 19 38 28 20 

Sum 116 82 87 70 143 161 151 82 

 * Mangler tall - Ikke gjennomført 

 

Pinseleir 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 * 

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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Klubbtrening 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 2 klubbregattaer i 2019. 
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. 

For tiden har vi dessverre ingen ungdommer som 
seiler aktivt i jolle lengre. Så det seiles ikke i andre 
klasser enn optimist.  

sosialt sett og for seilmiljøet har  

Flytting av treningen til Hove og trening for alle 
samme dag har vært viktige og riktige grep, både 
sosialt og sportslig. Mange i VK gruppa kjøpte seg 
egen jolle i 2018, så det var sjelden at det var 
mangel på joller. 

Været var ikke like bra som i 2018, så det ble ikke 
arrangert noen «supertirsdager» i 2019. På 
«supertisdager» inviteres hele familien til felles 
grilling før seiltreningen. Alle tar med egen mat. 

Høstsamling med overnatting på Seilerhytta 

For fjerde 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. 

Vintersamling på Gautefall 

13 seilere dro sammen med søsken og foreldre på skitur til Gautefall helgen 31. januar til 2. februar. Til 
sammen 34 personer deltok. Det var innkvartering på store fine hytter. God stemning og godt samhold 
lover godt for den videre utviklingen. 

Kubbtrenere 2019 

  Vår  Høst  

Optimist regatta Kornelia Juul Nyland Kornelia Juul Nyland 
 (bistand fra Carsten Hopstock) (bistand fra Carsten Hopstock) 

Optimist VK/rekrutt Sindre Sten Gustavsen Sindre Sten Gustavsen 
 Aase Weierholt Aase Weierholt 
 Ella Fasting 

Optimist nybegynner Ida Hofstad Kirkedam Ida Hofstad Kirkedam 
  Ella Fasting 

 
På vei inn etter vel overstått klubbtrening 

 
Taco på høstsamlingen 
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Åpne kurs 

Pinseleiren 

Det var ikke kapasitet på arrangørsiden til å 
arrangere pinseleir i 2019 

Høstsamling med overnatting på Seilerhytta 

For fjerde 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.  

Sommerseilskolen 

Suksessen med sommerseilskole ble videreført 
etter samme opplegg som de siste årene. Til 
sammen var det 50 deltagere fordelt på tre seil-
uker. Etter flere fine år med og deltagelse ble det 
dessverre en nedgang på 13 seilere i 2019.  

Sommerseilskolen ble også i 2019 ledet av Martine 
Kjøge.  Av øvrige trener bisto Ida Hofstad Kirkedam 
og Samuel Dalen Selås på alle 3 ukene, Kornelia Juul 
Nyland på 2 av ukene og Victoria Bjelke Stein, Rikke 
Steller Mortensen og Laila Cecilie Vevstad på en uke 
hver. 

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 Ida Hofsgård og Hogne 
Lilleaas som instruktører. 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 i tre av ukene. Men vi slet dessverre litt 
med å få fylt opp kursene i 2019. Flere av kursene 
ble gjennomført med et minimum på 4-5 deltakere, 
hvilket gjør at kursene nok dessverre gikk med tap i 
2019. 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. 

 
Seilskole med Victoria som instruktør 

 
Gruppebilde 

 
Briefing med Samuel på sommerseilskolen 
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Regatta 

Lokalt 

Det har vært lite fokus på regatta også i 2019. Det 
jobbes med å bygge opp en ny generasjon med 
seilere. På høsten ble det arrangert et par runder 
med torsdagsregatta og sesongen ble avsluttet med 
klubbmesterskap på siste klubbtrening tilpasset 
alle, uansett ferdighetsnivå, og med premiering til 
alle. 

Ingrid, Finn, Martinius og Stella deltok på 
Sørlandsmesterskapet i Farsund i optimist B-
klassen. Ole prøvde seg for første gang i C-klassen. 
Stella deltok også på Sørlandscupen i Kristiansand 
et par uker tidligere. 

ASF hadde ingen jolleseilere som seilte norgescup i 
2019 eller deltok på stevner eller treningsleirer 
utenlands. 

 

Rekruttering 

Nybegynnerkurs 

Etter veldig god rekruttering i 2018 med 20 nybegynnere, ble det langt magrere i 2019. Da kurset startet 
opp var det bare påmeldt 3 seilere. Heldigvis kom det ytterlige 3 seilere på nybegynner-kurset på 
høsten.  

Likevel var 6 seilere en markant nedgang fra året før. Det meste ble gjort likt, så det fremstår som uklart 
hvorfor forskjellen ble så stor. 

Det ble ikke gjennomført bassengtrening i 2019. Dette skyldes at vi ikke fikk tildelt bassengtid. I og med 
at det var så få nybegynnere ved oppstart ble det heller ikke jobbet mye med å få bassengtid.  

Som så ofte er det en stor utfordring å få nybegynnerne til å fortsette på seilingen neste sesong. Det var 
ingen av de som begynte i 2019 som falt fra i løpet av sesongen. Av de 20 som begynte i 2018 har 9 
seilere gjennomført den viktige andre sesongen i 2019.  

Rekruttering bør være prioritert fokusområde for jollegruppa de neste årene. Målet er å skape samhold 
og gode opplevelser. 
 

  

 
Sørlandsmesterskap i Farsund 

 
Vel gjennomført       
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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 har ikke greid å få 
noe tomannsmiljø etter at alle sluttet etter 2017 sesongen. Så Fevaene sto så å si ubrukte også i 2019. 
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. 

Det ble skiftet styrekabel på SFA riben i begynnelsen av 2019 sesongen. Den hydrauliske styringen røk 
også påASF-riben ifbm NM Salåm brett på Lista i steptember, slik at den måtte også innom Stranna 
Maritim i 2019. Og på slutten av sesongen fikk vi ikke start på Safen. Så alle følgebåtene måtte på 
verksted i 2019. 

Det ble ikke gjort noe mer arbeid for å sette den lille riben i stand i 2019. Mercury-motoren fungerer 
ikke og vil bli kastet. 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 2019 dukket også en av de gamle båthengerne opp. Trippelhengeren og en av de litt utrangerte 
hengerne ble høsten 2019 satt sammen til en funksjonell båthenger slik at vi nå har henger til tre av 
følgebåtene, den store til Safen og to litt mindre til hver av ribene. Det gjør logistikken ifbm 
vinteropplaget mye enklere. 

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.  Dessverre ble ikke duken tatt av for vinteren, slik at teltet kollpset ifbm. det 
store snøfallet rett etter nyttår. Så det ble kjøpt inn og satt opp nytt tilsvarende telt før sesongen 2019. 

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.  

Sambruk av arealene med Leirskolen har vært uproblematisk. 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 18.03.2020 


