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Oppsummering av sesongen 

 

Sportslig 

En lang sesong begynte som vanlig i Kaløvig med to helger trening og regatta på Ice Camp og Ice 

og ble avsluttet med «Vel Blåst» i gjestehavna i november. 

Sportslig har sesongen vært god. I alt 9 Europajoller og 4 Optimistjoller seilt på NC-nivå i år. 1 

Optimistjolle og 6 Europajoller deltok i StorNM i Stavanger, 1 Optimistjolle og 4 Europajoller 

deltok i JrNoM, 5 Europajoller deltok i Jr.EM i belgia og 1 Europajolle deltok i VM i Frankrike. I 

tillegg deltok ASF med lag i NM for lag i Europajolle samt at de var med på kretslaget i 

Optimistjolle.  Beste resultater var Laila Cecilie som ble nr. 2 i JrNoM, i jenteklassen og E-

jollelaget som fikk bronse i NM for lag, Europajolle. Kristine ble beste jente senior i Norgescupen 

for damer. For fulle resultatlister se ASF sine hjemmesider. 

Juniorgruppas største bekymring for sporten er at differansen mellom antall seilere på klubbregatta 

og på NC er liten. 

Juniorgruppa har vedtatt å flytte sin aktivitet til Hoveodden etter hvert, men erfaringene fra blant 

annet Pinseleiren gjør at vedtaket foreløpig er satt på vent inn til videre. Brettseilerne har flyttet til 

Hove. 

Seilerne har også i år fått tilbud om vintertrening innendørs. Erfaringen så langt er at med et to-

timers opplegg velger flere unge seilere å delta da den siste timen da kan vies til lek og sosial moro. 

Med bare en times trening er det kun regattaseilere som deltar. 

 

Trenersituasjonen 

Trenerkabalen går opp med minst mulig margin hvert halvår. Vi har vært så heldige å få hjelp 

utenfra, fra en trainee fra GARD og fra en dreven voksen seiler. Uten disse hadde vi ikke hatt 

trenere til alle. 

På Norgescup fortsatte samarbeidet med Bunnefjorden i Optimist. Europajollene har samarbeidet 

med særlig Bærum, men også Horten om å dele utgiftene. Rent praktisk ble det i Europajolle ordnet 

ved at de samarbeidene klubbene har betalt for en dag hver. 

Tre nye seilere tok trenerkurs i 2014, men nye regler fra Norges Idrettsforbund gir utfordringer i 

forhold til praksis. Det er en god dialog med NSF her. 

 

Rekrutering 

Det ble i år arrangert 2 nybegynnerkurs i Optimist, begge fulltegnet. Vår største utfordring i forhold 

til rekrutering er å få nybegynnerne til å fortsette, og å få de viderekommende seilerne til å begynne 

å seile regatta. Det er nesten ingen helt unge seilere som ønsker å seile selv klubb-regatta i dag, og 

dette vil på sikt påvirke rekrutteringen av regattaseilere på høyere nivå. Juniorgruppa må motivere 

flere til å seile klubbregatta samt bli bedre til å informere om hva det innebærer å seile på et høyere 

nivå. 

 

 

Arrangementer 

Juniorgruppa arrangerte i 2014 Pinseleir i samarbeid med «Seiling for Alle», Norgescup for 

Optimist, Zoom8 og Europajolle samt Sørlands/Kretscup for joller. 

Pinseleiren ble i år arrangert på Hoveodden for første gang, og det ble høstet verdifulle erfaringer  

for driften videre. Antallet deltagere er stabilt, og tradisjon tro var været strålende! 

Også i år ble det arrangert Seilkurs på Bratholmen for ferierende og Sommerseilskole for seilerne. 

Juniorgruppa bør bli flinkere til å reklamere for disse tilbudene som et alternativ til nybegynnerkurs.  

. 

 



 

 

 

 

Materiell 

Skolebåtene begynner å bli merket av tidens tann, men med jevnlig vedlikehold varer de et par år 

til. Det er størst slitasje på flyteputer og rigger samt trallene. Juniorgruppa begynner arbeidet med å 

finne en finansiering for å skifte båtparken i 2015. Det må være et mål å klare dette uten store 

utlegg for ASF. 

Den «lille Riben» ble pusset opp i år, men dagens trener er ikke vant med forgassermotorer, så den 

bli ikke mye brukt. 

«ASF-Riben» er vinterlagret innendørs i Moland sammen med «Safen». Begge båtene følger 

motorens serviceintervaller på merkeverksted. I tillegg disponerer Juniorgruppa en «Trippelhenger» 

som står på Vindholmen. 

Jollebua er malt ferdig, og er i god stand. 

 

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 2014 til det den ble! 

 

Juniorgruppa 2014 besto av: 

Jørn Vevstad  Leder 

Inge Roppen  Treneransvarlig 

Bent Vale  Materialforvalter bygninger 

Tom Eirik Larsen Materialforvalter joller 

Håkon Weierholdt   Arrangemenstsansvarlig 

Sissel Trommestad Helse/Sikkerhet 

 

 

  

 

Juniorgruppas representanter hadde i 2014 verv i følgende fora: 

Siri T. Vevstad er leder i Norsk Europajolleklubb 

Camilla Weierholdt sitter i Aust Agder Seilkreds 
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Jørn Vevstad 

Leder Juniorgruppa 


