
 

Årsmelding Jollegruppa 2020 

Visjon for Jollegruppa: Skape seilglede for barn og unge innenfor trygge og positive sosiale 
rammer hvor alle kan delta uavhengig av foreldres økonomi og seilerfaring. Oppmuntre til å 
ta steget videre for å prøve seg i konkurranser lokalt og nasjonal for å skape selvtillit og 
mestringsfølelse individuelt og som lag med fokus på seilerens mestring fremfor resultater. 
Skape respekt for hav og miljø. 

Oppsummering 

2020 ble et flott år for Jollegruppa til tross for de restriksjoner som ble innført på grunn av 
covid. Året ble avsluttet med ventelister for å komme med på nybegynnerkurs, og hele 40 
seilere fra 13 år og nedover deltar i de ulike gruppene. Handicapstranden på Hove har 
tirsdager og torsdager hatt godt besøk av ivrige seilere. Det var også 3 fullbookede uker med 
sommerseilskole, samt flere fine arrangementer som pinsesamling og klubbmesterskap.  

Ekstra gledelig i 2020 var at Arendals Seilforening var blant foreningene med flest deltakere i 
Norgescup/NM for optimist. Fra 0 deltakere i 2019 gikk vi opp til 9 deltakere i 2020.  

Sportslig 

- Beholde/øke antall optimistseilere generelt var målsetting og dette ble oppnådd 
- Beholde og utvikle «regattagruppen» - 9 deltakere i NC/NM 
- Være representert i alle SC var målsetting og det ble oppnådd. 
- Vi fikk stor seilglede og alle seilerne var modige og flinke i alle regattaene under ulike 

forhold.  

Trenere 

- Begrenset tilgang på trenere utenom sommersesongen, selvom 2020 vår faktisk ble 
bedre i så hensende pga covid. 

- Flere foreldre som er trenere for de ulike nivåene (nybegynner, viderekommende, 
regatta) som alle gjør en fantastisk jobb for å få frem et nytt kull med unge og 
motiverte seilere.  

Rekrutering 

- Bruk av Hove som base fortsetter å være en stor suksess; god tilgang med båt og bil 
- Sommerseilskole bidrar til inntekter og rekrutering, og skaper interesse for seiling 
- ASF Team klær – både jakker og hettegensere til regattagruppen med ASF logo 

kommet på plass i 2020 (foreldre / sponsor) – bidrar positivt til å gjøre seiling mer synlig 
på skoler og i lokalmiljø med stolte seiliere som ambassadører. 

- Skihelg – fikk til en samling vinterstid på fjellet med ski og sosialt. 

Materiell 



- Fortsatte å vedlikeholde optimistjollene samt bytte ut noe nedslitt utstyr. 
- Garderober, møteplass, oppbevaring av utstyr på Hove er fortsatt ikke ideelt. 
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