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I starten av 2011 ble jollegruppa og brettgruppa ble slått sammen til Juniorgruppa. Bakgrunnen for
sammenslåingen var et ønske blant annet fra styret om å samordne gruppenes samlede ressurser,
særlig på trenersiden. Ved å slå sammen gruppene, ble det mulig å fordele trenerressursene på kort
varsel ved fravær eller ved spesielle værforhold. I tillegg var det ønskelig å jobbe mot å bli godkjent
av Norsk Seilforbund som «Barne‐ og Ungdomsvennlig Seilforening».
Revesansfjorden har vært et flott syn tirsdager og torsdager gjennom hele sesongen. Det var et
yrende liv på bryggene og på fjorden fra tidlig på året til langt ut over høsten.
Nybegynnerkurset 2011 var en stor suksess, 15 seiler var påmeldt, de aller fleste i Optimist. 11 seilere
møtte. I år begynte kurset i bassenget på Stinta. Vi ser at rekruteringsarbeidet som har vært prioritert
over tid nå begynner å gi resultater.

De etablerte seilerne har hatt en lang sesong. Allerede 12. og 13. mars begynte seilsesongen med en
SeilSør‐samling i Gjestehavna. En formidabel innsats med snørydding og isfjerning rundt bryggene la
grunnlaget for et godt arrangement med fornøyde deltagere og tilskuere. Arendalsseilere deltok på
ytterligere to SeilSør‐samlinger før regattasesongen startet. Tomas Kjellstrand fortsatte som trener
for Optimistene. På Europajollesiden ble SeilSør‐samarbeidet utvidet for denne sesongen. For å
bedre samarbeidet mellom klubbene og for å sikre nødvendige trenerressurser, ble det besluttet å
invitere en rekke seilere om normalt ikke falt inn under SeilSør sitt naturlige nedslagsfelt til

samarbeid på NorgesCupene og på NM. På det meste var over 20 seilere og to trenere organisert av
SeilSør.
Alle Juniorgruppa sine trenere har trenerutdanning, og de har vært et solid trenerkorps som har gjort
en stor innsats gjennom hele sesongen. Juniorgruppa takker for innsatsen!

Det har vært særlig hyggelig å se at flere av de ikke‐etablerte regattaseilerne har hatt stor glede av å
seile klubb‐regattaer og klubbmesterskap, og at de har klart å hevde seg der.
Totalt har 16 jolleseilere konkurrert på klubbnivå.
Brettseilerne har utmerket seg med å tilbringe mye tid på Brattholmen, og ved å benytte
mulighetene til god seilas når forholdene lå til rette. Flere juniorseilere har stilt som mannskap i
andre båtklasser gjennom sesongen, blant annet på F‐18, BB11 og som mannskap i regattaer i regi av
Tur og Hav.
Tre seilere skiftet båt i løpet av sesongen, fra Optimist til Europajolle, og de har seilt regattaer i begge
klasser denne sesongen.
Juniorgruppa gratulerer Martine Steller Mortensen og Kristne Gustavsen med Kretsmesterskap,
Sørlandscup og Sørlansmesterskapet i henholdsvis Europa‐jolle og Optimist A!
8 seilere deltok i NM i Moss, 7 seilere i JrNoM i Sønderborg, Danmark, 1 i jrEM i Travemunde,
Tyskland, og 2 i VM i Gravedone, Italia.
Pinseleiren, Juniorgruppas flaggskip, ble i år arrangert under strålende forhold. I år var det over 100
deltagere fordelt på brett, joller og Knøtter, seilernes yngre søsken. Særlig imponerte mengden
brettseilere som møtte, og som var på fjorden til langt på kveld, før de samlet seg på land og vist stor
idrettsglede. Knøttegruppa var også stor i år, og det lover godt for rekruteringen.

Fundamentene til bryggene på Jollesiden av Brattholmen hadde fått store skader i vinter, og en
kraftig oppgradering var påkrevd. Jobben ble utført i begynnelsen av sesongen, og de skadde
bryggene ble derfor til liten hindring for seilerne.
Jollebua har også fått en kraftig ansiktsløftning i år. Sørveggen har fått ny panel, og det ble byttet to
vinduer. Ellers hadde anleggene tålt vinteren bra.
Sammenslåingen av brettgruppa og jollegruppa ga en ny organisasjon. I utgangspunktet ble det
dannet en Juniorgruppe, bestående av to representanter fra jollegruppa og to fra brettgruppa. Disse
var Jørn Vevstad og Odd Aksel Begstad fra jollegruppa. Fra brettgruppa møtte Torstein Hopstock og
Morten Andersen. Jørn Vevstad ble ny leder. I tillegg kom Tonje Hopstock inn som ny
trenerkoordinator med sin brede erfaring . Disse fem ble Juniorgruppa. I tillegg hadde Siri Vevstad og
Kristin Rustekaas ansvar for å arrangere pinseleiren, Harald Mortensen og Gro Gustavsen ble
klassekapteiner for regattaseilerne, Camilla Weirholdt tok ansvar for nybegynnerne og Trygve
Gustavsen ble materialforvalter.
Juniorgruppa vil takke for en god sesong med mye god innsats fra seilere, trenere, foreldre og alle
andre som har bidratt til å gjøre sesongen 2011 til det den ble!

Arendal 22.1.2012
Jørn Vevstad
Leder, Juniorgruppa ASF

