Årsrapport BB-11 Gruppa ASF 2013

BB-11 Gruppen i Arendals Seilforening kan se tilbake på nitten sesonger med jevn vekst av
seilere, aktivitet, vinteropplag, vennskap og kunnskap.
Årets aktivitets nivå generelt kan sies å ha vært det høyest noen gang på flere områder.
Inneværende sesong ble det kjøpt inn en ny båt til byen, samt at et restaureringsobjekt er i ferd
med å bli ferdigstilt. I tillegg til dette fikk vi ferdigstilt en båt vi hadde fått i gave fra Nord Norge
sammen med dens nye eiere. I alt resulterte dette med to nye sjødyktige båter til miljøet.
Nettopp vennskap og økt seilkunnskap er sentrale momenter i BB-11 Gruppens filosofi. Vi skal
først og fremst ha det moro, og det får vi gjennom aksept og læring.
Årets sesong har fulgt gruppens etter hvert tradisjonelle aktiviteter
Samlet vinteropplag
Sesongstart på Seilerhytta
Vårcup
Sommercup
Høstcup
NOV Race Week
NM I Horten
Klubbmesterskap
Fjelltur til Hovstøyl
Samlet Vinteropplag
Etter 12 sesonger er vi svært godt fornøyd med vårt tilholdssted nær Krøgenes (Arendal
Listehøvleri).
I alt står det nå 34 båter; fordelt på 24 BB-11, 3 sjekter, 2 Folkebåter, 1 25 ft Viking, 1 oselver, 2
Furuholmen fra 1930 årene og 1 GH430.
Pause bua er under stadig utbedring, og er til stor glede for medlemmene. Inneværende år har vi
malt vegger og tak, lagt nytt belegg på gulv, listet og påbegynt kjøkkeninnredning.
Inneværende år ferdigstilte vi også lakkboks for master og løsøre, mesanin for snekring/pause
samt at vi gjennom gaver fra våre medlemmer nå besitter en vesentlig maskinpark.
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Ennå har vi flere BB-11`er som er under omfattende rehabilitering eller som bare pusses opp.
Dette sikrer en jevn aktivitet i hallen. Torsdagskvelden er fremdeles vår felles pussekveld.
Kl. 19 hver torsdag har vi felles pause i bua. Vi setter ekstra pris på besøk fra foreningens
medlemmer på disse kveldene, og det er alltid servering av et eller annet slag.

Sesongstart
8 båter stilte til start på en dag som kan betegnes som ett av årets vakreste, til tross for svak vind.
Vi fikk en flott tur ut Galtesund og på Merdø fjorden, før båtene gikk i land på Seilerhytta, som
for anledningen var pyntet til fest av Festkomiteen. Solen strålte hele ettermiddagen og det ble
livlig rundt bordene både ute og inne. Hele 18 stykker var samlet til en tre retters middag som ble
tilberedt i sin helhet på Seilerhytta. Ut på kvelden ble det vist en lysbilde seanse som gjenspeilet
siste års aktiviteter.
De aller fleste overnattet, frokosten ble servert kl. 10 og så seilte vi inn klokken 13.
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Vår, Sommer og Høst Cup
Det er svært hyggelig å notere seg at seilkunnskapen øker. Det er ikke lenger noen selvfølge
hvem som stikker av med de gjeveste plasseringene. Stadig flere melder seg på i medaljestriden
og det totale nivået på våre seilere er et helt annet i dag, enn da vi startet opp i 1995.
Knubben er vår trofast tilholds sted for pausen hver torsdag, unntatt på siste regatta i Vår & Høst
cupen hvor vi samles på restaurant etter 3 strake seilaser, noe som har vist seg å være ett veldig
populært innslag i år.
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APL Race Week
Under årets NOV Race Week 27-28 juli deltok det 15 båter; hvor 14 av disse var fra ASF, hvilket
er ny rekord i antall lokale båter. Det var ett flott arrangement på Byfjorden. Det ble i alt
gjennomført 7 seilaser.
N-312 med Petter Mørland Pedersen og Christian Botha gikk av med seieren. N-5 med Erik
Steller og Duncan Hubbard fikk andre plassen, mens N-326 med Eivind Berg og Jan Petter Lehne
fikk tredje plassen.
Lørdag var alle samlet til hyggelig grilling i Sail Village ved Arendal Gjestehavn.
ASF gjorde en glimrende jobb med det sportslige.
Vi skylder stor takk til NOV, Arendals Seilforening og alle medhjelpere.
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Klubbmesterskap
Det stilte 10 båter til start under årets klubbmesterskap.
Feda Grebovic og Roger Andre Larsen stilte opp og gjennomførte et perfekt arrangement. Vi
ønsker å takke for hjelpen vi får til å arrangere bl.a. klubbmesterskap!
N-107 med Arild de Lange Nilsen og Rune Speikland gikk av med seieren. N-309 med Erik
Steller og Philippa Jane Clark fikk andre plassen, mens N-92 med Inge Roppen og Brage Lindaas
fikk tredje plassen, med lik poengsum.
Etter regattaen ble det som vanlig servert en flott middag på seilerhytta, hvor vi var 24 til bords. I
år var det 18 stykker som overnattet til dagen etter, og fikk frokost på bryggekanten.
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Fjelltur til Hovstøyl
Lørdag 12. oktober reiste nok en gang en gjeng fra BB-11 Gruppen på fjelltur. Denne årlige
begivenheten er et hyggelig avbrekk for en gjeng som har seiling som sin felles interesse.
Fjellturene går normalt til en av turistforeningens hytter i vårt nærområde, og er av en slik
karakter at alle kan delta dersom de har tid. Vi samlet 8 stykker på turen! Turene krever verken
spesielt veltrente kropper eller flott utstyr. Litt regntøy og en sekk er hva som skal til. Årets tur
gikk til Arendal Turistforenings sted, Hovstøyl. Hytten som forøvrig er AOT´s aller første ligger
pent til i glissen fjellbjørkeskog, 835 moh, sørvest for Dalen.
Været var fabelaktig hele helgen!
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Representasjoner, komiteer og utdanning
Representasjoner
Arild de Lange Nilsen, Styremedlem BB11 klubben
Komiteer
Bjørn Anders Sti, Landbasert Anlegg, Prosjektgruppen
Jan Løschbrandt, Valgkomite ASF
Philippa Jane Clark, Styret ASF, medlemsregister
Styret i BB-11 Gruppen har i år bestått av følgende medlemmer:
Ledere: Eivind Berg & Pierre Jean Nedergaard
Styremedlem: Erik Christiansen
Styremedlem: Duncan Hubbard
Styremedlem: Rune Speikland
BB-11 Gruppen ASF
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Resultater 2013
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NOV Race Week Arendal
27. - 28. juli 2013 BB11
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Klubbmesterskap 2013
Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Entries: 10, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Boat Class SailNo Club

HelmName

CrewName

Rating

R1

R2

R3

R4

R5 Total Nett

Rune Speikland

(2.0)

1.0

1.0

1.0

1.0

6.0

Erik Steller

Philippa Clark

1.0

(4.0)

4.0

4.0

2.0

15.0 11.0

1st

BB11 N-107 ASF Arild de Lange Nilsen

2nd

BB11 N-309 ASF

3rd

BB11 N-92

ASF

Inge Roppen

Brage Lindaas

4.0

3.0

2.0

2.0

(6.0) 17.0 11.0

4th

BB11 N-326 ASF

Eivind Berg

Jannik Lehne

3.0

2.0

3.0

3.0

(4.0) 15.0 11.0

5th

BB11 N-80

ASF

Erik Dunseth

Tore Tuft

5.0

6.0 (10.0)

8.0

6th

BB11

N-5

ASF

Ivar Hesseberg

Duncan Hubbard

6.0

5.0

5.0

6.0

7th

BB11 N-10

ASF

Terri Jay Lynn

Peter Harris

8.0

7.0

6.0

8th

BB11 N-114 ASF

Jan Løschbrandt

Sigurd Løschbrandt

7.0

(9.0)

7.0

5.0

7.0

9th

BB11 N-15

Rannveig Nilsen

(10.0) 10.0

8.0

7.0

10.0 45.0 35.0

10th

BB11 N-311 ASF

Kristian Mosgren

(9.0)

9.0

9.0

9.0

ASF Arnt Severin Hansen
Johan Nyland
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8.0

3.0

4.0

32.0 22.0

(8.0) 30.0 22.0

(10.0) 5.0

36.0 26.0
35.0 26.0

44.0 35.0

