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Årsrapport, Tur & Hav, Arendal Seilforening 

2009 

Styret har i år bestatt av: Kim Reinfjord (leder) 

    Jarle Stokke-Olsen 

    Feda Grebovic 

    Kristian Eimind 

    Einar Frodesen 

Det nye styret i tur og hav ble dannet i januar 2009. Tidligere leder, Einar Frodesen, ønsket 

avlasting etter flere år som leder. Hovedfokus for det nye styret skulle være rekruttering til 

lokale arrangementer som onsdagsregattaer, turer og Tromøya Rundt. Vi ønsket også å få 

flest mulig båter med på Flødeseilasen og Doyle Twostar. 

Onsdagsregattaer 

Dette var vårt hoved satsningsområde og vi føler at vi har oppnådd gode resultater. Det 

stilte til sammen 19 båter på vårcupen og 25 på høstcupen. Største antall båter i en regatta 

var hele 17 båter. Dette er en markant økning fra de siste år. Vi innførte grilling og samling 

på seilerhytta etter hver endt ragatta, noe som så ut til å falle i smak hos de fleste. 

Vi reviderte banekart og seilingsbestemmelser for å blandt annet gjøre dem mer 

nybegynnervennlige. 

Vi har flere gode ideer som vi ønsker å jobbe videre med, for å rekruttere enda flere båter og 

skape et enda bedre miljø. 

Tromya Rundt 

11 båter var med på årets regatta. Det er over dobling av foregående år, men vi ønsker 

mange flere til denne flotte seilasen. 

Klubbmesterskap 

Mesterskapet ble arrangert litt tidligere i år for å prøve å få flere båter med.  6 båter stilte 

opp. 

Flødeseilasen 

Vi stilte 3 (av totalt 58) båter i årets flødeseilas. Seilasen ble betydelig avkortet, men 

arrangementet i Lillesand var upåklagelig. 
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APL RACE WEEK 

Årets APL race week var et av årets høydepunkt. Det var lagt ned godt med arbeid for å få 

med flere av landets ”hotteste” båter. 3 lokale båter gjorde seg bemerket på banen.  

Doyle Twostar 

3 båter stilte til start i Lyngør. Det ble en frisk seilas for de 14 lagene som seilte ca 15 timer 

før de kom i mål på seilerhytta. Fin fest for alle deltakerene etterpå. 

Møkkalasset Rundt 

Tvedestrand og Flosta seilforening ønsket å sette lys på manglende vedlikehold av 

Møkkalasset fyr og arrangerte i år  en egen regatta. Vi ønsker at dette skal bli en tradisjon. 

Virtual Skipper  

Vi hadde vintercup med virtuell seiling på egen server. 13 deltakere lærte en god del regler 

og taktikk. 

Kretsmesterskap 

Fløden, Doyle, APL og Møkkalasset Rundt telte å årets kretsmesterskap. Jarle Stokke Olsen 

med mannskap dro hjem denne tittelen. 

NM 

Team APL vant NM i X35 i Stavanger. Skipper Petter M Pedersen ble også norgesmester 

matchseiling. 

Dugnader 

Flere av gruppens medlemmer har stilt opp på diverse dugnader. 

Møter 

Styret hadde 3 møter i løpet av året. I tillegg ble det diskutert og kommunisert mye via mail 

“Maillingliste” 

Styret har satt i gang arbeidet med å få dannet en felles mailingliste til medlemmer av Tur og 

Hav. Denne listen er ikke komplett og må være “levende” i tiden som kommer. 

Premieutdeling 

Vi lånte lokalene i gjestehavna til et veldig hyggelig arrangement. Vi så på bilder og video fra 

årets begivenheter og hadde premieutdeling for vårcup, høstcup klubbmesterskap og 

Tromøya Rundt. Ca 20 deltakere møtte opp. 


