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2013 har vært et nytt år med stor aktivitet i Juniorgruppa. Særlig hyggelig var det å se at vi er i ferd med å 
etablere et nytt junior brett-miljø på Brattholmen. Andre høydepunkt var at ASF fikk med de to seilerne som 
prøve å kvalifisere seg til VM for E-jolle gjennom «Open Week», og at ASF fikk tildelt VM i samme klasse i 
2015. 
 
Hjemmebane 
Årets første arrangement for Juniorgruppa var Seil Sør-samlingen på Hove Camping 2. helga i mars. I alt 13 
Europajoller, 3 Lasere og 13 Optimistjoller fra hele Sør-Østlandet trosset is og kulde og møtte opp. 
Dessverre ble det for kaldt, og det ble kun segling første dagen før Hove-kilen frøs til. Den andre planlagte 
samlingen frøs bort. 
 
Også i år ble det arrangert «Pinseleir» på Hove. Årets leir var som vanlig vellykket, og den ble åpnet av 
ordfører Einar Halvorsen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       
                              Pinseleiren     Foto: Privat 
 
 
ASF arrangerte endelig en NC igjen. Første helgen i juni møttes landets Europajoller og Zoom8-joller på 
Hove for å seile sin siste NC før uttak til mesterskap. ASF viste igjen at vi har regattapersonell av høy klasse, 
og arrangementet gikk knirkefritt. 
 
Årets sommerseilskoler var stort sett fullbooket, og ordningen med å ha joller en del av uka og brett den 
andre delen fungerte bra. Vi fikk også noen nybegynnere gjennom sommerseilskolen i år. 
 
Høstens store høydepunkt for Optimistseilerne var Norsk Optimist-klubb sin rekruttsamling på Sørlandet. 
Denne ble i år som sist år arrangert på Seilerhytta. NOK og ASF kom med hver sin dyktige trener. I tillegg 
stilte ASF med assistenter, noe som sørget for at samlingen ble god og minnerik for seilerne. 
 
I år var det ASF sin tur til å arrangere siste Sørlandscup / Kretscup, og Hove Camping ble igjen valgt som 
arena. I alt 34 seilere fordelt på Europajolle og 3 Optimistklasser stilte opp. Nytt av året var en egen bane for 
Optimist C- seilerne nærmere land. 
 
Vel Blåst ble arrangert i Gjestehavna 3 søndager i november. Dette er en tradisjon vi har overtatt etter 
Christiansands Seilforening, og er en fin avrunding på en lang sesong. 



 
 
I desember, i forbindelse med overrekkelsen av sjekken på 1,5 millioner kroner fra Gjensidige fondet hentet 
mange brett og jolleseilere utstyret sitt ut av vinteropplag og stilte i Pollen for å vise seg frem. 
 
Seile ute 
De ivrigste seilerne begynte sesongen de to siste helgene i februar i Kaløvig, Danmark. 3 Europajoller fra ASF 
deltok på de tradisjonsrike «Ice Camp» og «Ice Cup». 
 
Nesten hele regattagruppa dro til Garda i påsken. Hele 6 Optimistjoller fra ASF deltok i rekordforsøket på å 
samle mer enn 1055 joller i en regatta.  Rekorden ble satt i 2012. 
Stor NM ble arrangert i Tønsberg, og her stilte ASF med 8 seilere, 4 i Optimist og 4 i Europajolle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      
                                 StorNM i Tønsberg   Foto: Seilmagasinet 
        
ASF stilte med 7 seilere i Optimist, Zoom8 og Europajolle i JNoM 2013 

Vänersborg, Sverige. I jrEM i Brest, Frankrike, stilte 3 Europajoller, og i VM i Sønderborg, Danmark, stilte 
også 3 Europajoller. I tillegg stilte en Zoom8 fra ASF i VM i Bergen. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           
                          VM i Sønderborg    Foto: NEK 
 
Trenersituasjonen har vært anstrengt men håndterbar. 6 nye seilere gikk på trenerkurs i 2013, men 
utfordringen er at seilerne ofte er aktive helt frem til de skal videre på skole utenbys. Derfor har vi mange 
trenere som yter det de kan i kortere perioder uten at vi klarer å få til kontinuitet. Seil Sør ved Tomas 
Kjelstrand er med på å gi seilerne langsiktighet og perspektiv ved at de får en trener som følger dem over tid. 



 
 
Juniorgruppa trener på Fagerheim to timer hver tirsdag. Dette er et prosjekt hvor seilerne får møte 
hverandre gjennom vinteren samt at de får trent sammen i gode rammer. Det er de eldste seilerne som står 
for treningsopplegget. 
 
 
Det ble også arrangert arrangør 2 kurs, og 4 medlemmer av Juniorgruppa deltok. 
Det må også nevnes at Siri T. Vevstad satt i Norsk Europajolleklubb som sekretær. 
 
Til slutt ønsker Juniorgruppa å takke alle seilere, foresatte og andre i støtteapparatet og trenerne for en flott 
innsats i 2013. Juniorgruppa ønsker å rette en spesiell takk for innsatsen til Tonje Hopstock for innsatsen 
hennes frem til hun ga seg høsten 2013. 
 
Arendal 6.2.2014 
 
 
Jørn Vevstad 
Leder av Juniorgruppa 



Juniorseilere ASF

Resultater 2013

Klubbmester:

Europajolle: Optimist A: Optimist B: Optimist C:

Martine Steller Mortensen Kornelia Juul Nyland Marcus Vale Torjus Larsen

Kretsmesterskap:

Europajolle: Optimist A: Optimist B: Optimist C:

1: Martin Andreas Vevstad 1: Kornelia Juul Nyland 1: Markus Vale Selma Roppen

2: Ole Weierholt 3: Sindre Gustavsen 2: Aase Weierholt

4: Laila Cecilie Vevstad 3: Emma Roppen

5: Kristian Vale

Sørlandsmesterskap:

Europajolle: Optimist A: Optimist B: Optimist C:

1: Martin Andreas Vevstad 2: Kornelia Juul Nyland 1: Markus Vale Selma Roppen

2: Ole Weierholt 4: Sindre Gustavsen 2: Aase Weierholt

4: Laila Cecilie Vevstad 3: Emma Roppen

5: Kristian Vale

Stor NM i Tønsberg

Europajolle: Optimist Jenter: Optimist Gutter:

  9: Martine Steller Mortensen 17: Laila Cecilie Vevstad 28: Erlend Nøss Rustekaas

16: Martin Andreas Vevstad 37: Sindre Gustavsen

18: Simen Duus Carlsen 38: Kristian Vale

27: Kristine Gustavsen

Lag NM i Bærum Lag Cup i Drøbaksund

Europajolle: Optimist:

12: AA seilkrets (Kornelia Juul Nyland, Laila Cecilie Vevstad)

JNoM Vänersborg, Sverige

Europajolle: Optimist Jenter: Optimist Gutter: Zoom8 Gutter:

28: Samuel D Selås 55: Kornelia Juul Nyland 89: Erlend Nøss Rustekaas 46:  Kristian Vale

31: Kristine Gustavsen 78: Laila Cecilie Vevstad 91: Sindre Gustavsen

VM for Zoom8, Ran Seilforening i Bergen

Damer: Herrer:

46: Kristian Vale

JrEM for Europajolle, Brest i Franrike

Jenter: Gutter:

6: Martine Steller Mortensen 56: Ole Weierholt

58: Simen Duus Carlsen

VM for Europajolle, Sønderborg i Danmark

Damer: Herrer:

13: Martine Steller Mortensen 82: Martin Andreas Vevstad

55: Kristine Gustavsen

8: ASF (Erlend Nøss Rustekaas, Kristian Vale, Kristine Gustavsen, 

Laila Cecilie Vevstad, Martin Andreas Vevstad) 
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