
Årsmelding Jollegruppa 2021 

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 

2021 ble et flott år for Jollegruppa til tross for de restriksjoner som fortsatt var på plass på 
grunn av covid. Sesongen startet første helgen etter vinterferien, og det ble seilt hver helg til 
og med påske på havet med base på Seilerhytta.  

Hele 40 seilere fra 14 år og nedover deltok i de ulike gruppene. Handicapstranden på Hove har 
tirsdager og torsdager hatt godt besøk av ivrige seilere og fungerer veldig bra som en base for 
jollene. Det var også 3 fullbookede uker med sommerseilskole, også der med ventelister, og 
over 90 seilere. Det ble flere fine arrangementer som pinsesamling og klubbmesterskap, samt 
ved flere anledninger kom klubber fra andre steder og seilte med Arendalsseilerne. I uke 26 
arrangerte man Arendal Race Week hvor flere dyktige seilere fra ulike deler av landet deltok 
på treningssamling.  

Ekstra gledelig i 2021 var at Arendals Seilforening var blant foreningene med flest deltakere i 
Norgescup/NM for optimist nok engang. Fra 0 deltakere i 2019 gikk vi opp til 9 deltakere i 2020 
og fortsatte økningen i 2021 med flere U12 og U10 seilere som forsøte seg i tillegg til U15 
gruppen.  

Sommeren deltok 5 seilere fra ASF i Nordisk Mesterskap i Sverige for Norge. Det ble tøffe 
forhold og 2 av 5 dager ble uten seiling på grunn av dårlig vær. 4 av seilerne kvalifiserte seg til 
henholdsvis jentelag og guttelag for lagseiling, men dessverre utgikk lagseilingen på grunn av 
dårlig vær.  

I NM i Bergen, som var 50 års jubileum, deltok 8 seilere fra ASF i U15. Der ble der sølv og 
bronse til ASF i jenteklassen ved henholdsvis Emilia Bergman og Elle Charlotte Tan Almås. I 
Norgescup 2021 ble det en sammenlagt 3. plass på Martinius Hopstock. I 
Sørlandsmesterskapet vant Martinius Hopstock sammenlagt mens Elle Charlotte Tan Almås 
ble beste jente. Hun vant også Sørlandscup’en sammenlagt.  

Med bakgrunn i den flotte utviklingen i Arendal og gode resultater og ikke minst en veldig fin 
ASF «Team Spirit» ble ASF valgt som arrangør for NM optimist i 2022 i 27-29. mai 2022. 

Vi i jollestyret er veldig imponerte over utviklingen både i U15, men også i U10 og U12 hvor 
mange seilere har tatt store skritt fremover. Ikke minst er vi veldig fornøyde med å se hvilken 
bra gjeng med seilere det er og hvor gøy de har det på land sammen uansett hvor tøff dag det 
har vært på vannet.  

Sportslig 

- Beholde/øke antall optimistseilere generelt var målsetting og dette ble oppnådd 
- Beholde og utvikle «regattagruppen» - 8 deltakere i NC/NM og betydelig mer selvsikre 

og trygge seilere i år. De fleste behersker nå båten selv i 15 m/s og bølger over 2 meter. 
- Være representert i alle NC og 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 2021 vår faktisk ble 
bedre i så hensende pga covid. Bra samarbeid med Bærum og Tønsberg i 2021. Et 
fokusområde å se hva slags support man kan få inn for dagens trenere og skap 
kontinuitet.  

- 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 
gjør at seiling blir mer tilgjengelig for barn som er avhengige av foreldrene. 

- Sommerseilskole bidrar til inntekter og rekrutering, og skaper interesse for seiling og 
rekrutering inn i klubben 

- ASF Team klær – både jakker og hettegensere til regattagruppen med ASF logo kom på 
plass i 2020 (foreldre / sponsor) – bidrar positivt til å gjøre seiling mer synlig på skoler 
og i lokalmiljø med stolte seilere som ambassadører.  

-  

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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