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Onsdag åpnet lan-
dets første seilbrett-
senter, med en av 
landets mest mar-
kante brettseilere 
på laget, som har 
nordisk rekord i 
speed.

b SJØSPORT

– Jeg ble spurt om jeg hadde 
lyst til å være med, og jeg ville 
ha angret om jeg sa nei. Man 
angrer mer på det man ikke gjør 
enn det man gjør, sier Miriam 
Rasmussen.
Hun er fra Møre og Romsdal, 
men bor i Drøbak. Fra 1. juni 
til 15. oktober skal hun være 
på Hove også neste år. Allerede 
før den offisielle åpningen av 
seilbrettsenteret har hun holdt 
flere seilbrettkurs i sommer. 

–Det har vært travle dager, 
sier hun.

Mestring
Selv startet hun med brettsei-
ling for bare åtte år siden.

– Da var jeg 30 år, og fikk en 
tidlig midtlivskrise, sier hun og 
ler. 

Nå er sporten blitt en stor del 
av livet hennes, og hun og sam-
boer Pål Fostervold reiser både 
i inn- og utland for å vindsurfe. 
Men hvorfor nettopp brettsei-
ling?

– Fordi det er mye mestring 
i det, og vanskelig å lære seg. 
Små ting kan gi ekstremt mye 
glede. Å være utpå vannet og 
sjøen er alltid kjekt, men å be-
stemme selv og å seile med vin-
den gir en veldig deilig følelse, 
sier Rasmussen.

Det var slettes ikke tilfeldig 
at Canvas Hove spurte Miriam 
Rasmussen. 

Går for VM-seier
– Hun er både blant de flinkeste 
brettseilerne og den mest pro-
filerte. Det har gitt oss masse 
drahjelp. Miriam har nordisk 
rekord for både menn og kvin-
ner med 43 knop på 500 meter. 
Det er fort, det! sier Jan Fasting, 
daglig leder i Canvas Hove.

I høst satser hun på VM-titte-
len i Namibia.

Fasting påpeker aktivitetene 
som tilbys skal ha flinke in-
struktører.

– Målet er å få til lignende 
kursvirksomhet på alle aktivi-
tetene, så vi ønsker å tiltrekke 
oss ressurser på ulike områder, 
sier han.

Fasting legger til at kursene 

ikke skal være væravhengige, så 
de bookes og betales i god tid. 

Miriam Rasmussens sambo-
er, Pål Fostervold, er også med 
på laget. Han forteller at det 
ikke bare er selve kursene som 
skal selges, men hele pakken 
med opplevelser.

– Mange reiser til Karibien og 
andre eksotiske steder for å få 
det vi har her nå – det å være en 
gruppe som lærer noe sammen, 
spiser sammen og opplever na-
turen og stemningen sammen 
er en viktig del av pakka. Folk 
som bor i Arendal velger også å 
bo på Hove når de er på kurs. Da 
får de med seg stemningen, sier 
Fostervold. 

Seilbrettsenteret er et sam-
arbeid mellom Canvas Hove, 
Miriam Rasmussen og Arendal 
Seilforening.

– Jeg tror dette blir et fint 
samarbeid, sier Victoria Bjelke 
Stein fra Arendal seilforening.

– Vanskelig, men gøy
Håkon Lundvall (10) har forsøkt 
brettseiling før, i regi av Aren-
dal seilforening i fjor. 

Onsdag hadde han meldt seg 
på kurs på den offisielle åpnin-
gen av seilbrettsenteret. Der 
fikk han hjelp av blant andre 
medhjelper Martinius Charman 
(14) og Miriam Rasmussen.

– Det er vanskelig, men gøy 
når man får til å seile lenge med 
vinden. Du føler du har teknik-
ken inne når du klarer å holde 
på lenge, sier Håkon.

Senteret tilbyr alt fra dobbelt-
timer til firedagers kurs, men 
anbefaler sistnevnte nettopp 
fordi det tar tid å lære.  

b Linda Askeland
redaksjonen@agderposten.no

Her er Norges første seilbrettsenter

OFFISIELT ÅPNET: Seilbrettsenteret på Canvas Hove, her representert av Victoria Bjelke Stein i Arendal seilforening, daglig leder i Canvas Hove, Jan Fasting og seilbrettinstruktør Miriam Rasmussen.

FAKTA

l En vannsport og ak-
tivitet som kombinerer 
elementer fra surfing og 
seiling.
l Krever et seilbrett og 
en rigg, bestående av seil, 
mast og bom.
l Sporten oppsto på 
Hawaii på slutten av 
1960-tallet, men fikk en 
stor oppblomstring tidlig 
på 1980-tallet.
l Med dagens drakter og 
utstyr kan sporten drives 
som en helårsaktivitet.
l kilde: Wikipedia

BRETTSEILING

Flødevigen, Hisøy   18°
Sørlandet Feriesenter, 
Risør 17°
Isefjærleiren,  
Lillesand  16°
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b DET ligger an til en rekordsvak 
norsk krone denne måneden, noe 
som medfører ekstra store utgif-
ter for nordmenn på ferie i utlan-
det. Den norske kronen har aldri 
noensinne vært like svak mot 
euroen i en julimåned som det 

den er nå, skriver Nettavisen.Én 
euro koster i dag 9,67 kroner. – Vi 
ser at kronen svekker seg, men 
når det gjelder fallet det siste 
døgnet, har jeg ikke sett noe 
spesielt som forklarer det, sier 
økonom Jeanette Strøm Fjære i 

DNB Markets. Det koster nå 8,64 
kroner for én dollar sammenlig-
net med 8,53 for en uke siden. – 
Den norske kronen har vært svak 
lenge, og mange synes det er 
vanskelig å si noe veldig klart om 
hva det skyldes.  (©NTB)

Svak krone gjør utenlandsferien dyr for nordmenn

Her er Norges første seilbrettsenter

 Seilbrettsenteret på Canvas Hove, her representert av Victoria Bjelke Stein i Arendal seilforening, daglig leder i Canvas Hove, Jan Fasting og seilbrettinstruktør Miriam Rasmussen.

VRIEN VANNSPORT: Det ligger mye mestringsfølelse i å håndtere et 
seilbrett riktig. 

POPULÆRT: Seilbrettkurs har gitt instruktør Miriam Rasmussen travle 
dager i sommer. Her sammen med medhjelper Martinius Charman og 
kursdeltaker Håkon Lundvall (10)

REKORDHOLDER: Miriam Rasmussen i farta. Hun har nordisk rekord 
med 43 knop på 500 meter.  FOTO: PÅL FOSTERVOLD


