Jolleseiling

Jollegruppa har treninger tirsdager og torsdager ute
ved Seilerhytta. Det er oppmøte kl 17.20 på Rådhusbrygga for de som trenger skyss til og fra Seilerhytta.
Foreningen disponerer 9 optimistjoller, samt tre av
hver av tomannsbåtene A-jolle og 3 RS Feva.
Jolleseilerne i Arendals Seilforening en blandet gruppe
både i alder, farkost og ambisjonsnivå. Det de har til
felles er at de liker å mestre det våte element.
Jollegruppa ønsker nye medlemmer hjertelig velkommen til Seilerhytta og til våre treninger.
Kontaktperson:
Johan (johan.nyland@live.no / 41444049)

Brettseiling

Seiling er en utendørsidrett
som gir utøverne masse frisk luft,
mestringsfølelse og sosialt samvær

Har du badetøy, våtdrakt og redningsvest?

Da har du alt du trenger for å starte med seiling. Eller…
du må også ha lyst til å være ute i friluft og å treffe
andre på din egen alder.
Arendals Seilforening har resten av det som trengs for
å komme i gang. Her kan du låne båter og brett, du får
grundig opplæring og hjelp, og du kan seile sammen
med noen som kan det fra før.
I seilforeningen er det folk som er flinke til å lære bort,
og de er nøye med sikkerheten. Slik blir du kjent med
seiling på en trygg og inkluderende måte.
Vår hovedsponsor gjennom 20 år

Arendals Seilforening
ønsker at seiling skal være et tilbud for alle
og tilbyr nybegynnerkurs, sommerkurs og
fast trening for de mest aktive
1-2 ganger per uke.
Se asf.no for mer info.
Informasjonsmøte
Skipperkroa, Arendal gjestehavn
torsdag 21. april kl 18.00

Hver torsdag fra kl 17.00 vår, sommer og høst vil seilere fra brettgruppa i ASF være tilstede på Hove (nedenfor kaféen).
Her kan man låne moderne utstyr og få veiledning i
rigging og bruk. Vi ønsker også dere med eget brettutstyr og som ønsker å lære mer om brettseiling velkommen, om du er nybegynner eller sliter litt med trapesen eller vannstarten – her er det bare å spørre i vei.
Vi har også Stand Up Padle (SUP) brett for de som
ønsker å prøve det.
Kontaktpersoner:
Anders (anders.n.aanonsen@gmail.com / 95032624)
Terje (terjetonnessen@hotmail.com / 41311973)

Kurstilbud 2016

Sjøfartsbyen Arendal har gamle og ærerike tradisjoner å se tilbake på. Det er få steder langs norskekysten
hvor tilknytningen til sjøen og sjølivet har vært sterkere – og beliggenheten ut mot havet gjør Arendal til
et fantastisk sted å drive seilsport. Seilforeningen har
fostret mang en mester i ulike seilklasser, både nasjonalt og internasjonalt. I tillegg er ASF en attraktiv
arrangør av små og store regattaer.

Nybegynnerkurs jolle torsdager

Målgruppe: Nybegynnere i alderen 8 - 15 år
Infomøte: Skipperkora, Arendal Gjestehavn
torsdag 21. april kl 18.00
Basseng:
Bassengtrening på Stinta lørdag 30. april
Seiltrening: Torsdager på Seilerhytta fra kl 17.30-20.00
Skyss fra Rådhusbrygga kl 17.20, med retur
kl 20.15
Pris:
kr 1.500/1.200* inkl. seilbok og lån av jolle

Seiling er en av de idretter man aldri blir utlært. Vindstyrke og bølger vil alltid være i endring og gir stadig
nye utfordringer for utøverne. Dette gjør også at seiling ofte benyttes like mye som rekreasjonsidrett som
konkurranseidrett.
Arendals Seilforening tilbyr opplæring i enmannsjolle,
tomannsjolle og seilbrett.

Optimist – populær enmannsjolle

Optimistjollen er verdens mest utbredte seiljolle for
barn og unge. Den blir brukt som opplærings- og
konkurransejolle over hele verden. Med sine gode
seilegenskaper og enkle konstruksjon er det en perfekt
enmannsjolle for nybegynnere fra 8 til 15 år.

RS Feva – sosialt med fart og spenning

Seiling er ekstremsport i trygge omgivelser. Med
god vind kan en Feva tomannsjolle komme opp i 15
knop. Det er en fantastisk følelse. Har du ingen å seile
med så ordner vi det. Har du litt seilerfaring kan man
begynne rett i denne jollen. Hvis man ikke har seilerfaring er det lurt å lære seg litt i Optimisten før man
begynner med RS Feva. Husk at det er du som bestemmer hvilket nivå du vil delta på.

Seilbrett - gir en fantastisk nærhet til vann og vind
Balanse, smidighet og litt styrke kommer godt med.
Hver seiler har sitt brett, men man seiler gjerne sammen med flere. Seilbrettene som blir benyttet på nybegynnerkursene er tilpasset barn og ungdom.

Generelt:

Pinseleir
Målgruppe:
Når:
Hvor:
Pris:

Nybegynner brett

ASF arrangerer ikke ukentlig organisert
nybegynnertrening på brett, men inviterer
til felles brettseiling hver torsdag ettermiddag fra kl 17 på Hove. Nybegynnere
oppfordres til å delta på sommerkurs /
sommerseilskole.

Pinseleir

Brett- og jolleseilere på alle nivå
14-16 mai
Hove, ved campingen
kr 1.200/1.000*

Sommmerseilskole i uke 26, 31 og 32

Målgruppe: Alle bade- og seilglade i alderen 8-14 år
Når:
Mandag - fredag fra kl 08.30 - 16.30
Hvor:
Hove, ved campingen, med skyss fra/til
Rådhusbrygga
Pris:
kr 2.200/1.900*

To-dagers seilkurs hver uke i hele juli

Målgruppe: Sommerglade barn og ungdom som
ønsker å prøve litt seiling
Når:
Mandag-tirsdag fra kl 09.45 - 15.15 (jolle)
Onsdag-torsdag fra kl 09.45 - 15.15 (brett)
Hvor:
Hove/Seilerhytta med skyss fra/til Rådhusbrygga
Pris:
kr 1.100/900*

Påmelding: asf.no (* medlemspris)

