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ARENDALS SEILFORENING MOT 2016 

STRATEGIPLAN 
 

Innledning: 
Strategiplanen er ment å være en langsiktig visjon og prioritering for utviklingen av ASF i 
kommende 5 års periode, mot 2016. Strategiplanen skal fremlegges på årsmøte, og den skal 
godkjennes. Strategiplanen skal være årsmøtes retningslinjer til det sittende styre i ASF. 

Strategiplanen skal være et levende dokument. Styret skal være ansvarlig for å vedlikeholde 
planen, endringer kan foreslås på årsmøte hvert år, når og hvis det er behov for dette. 

Hvert år etter årsmøte skal påtroppende styre, i samarbeid med undergruppene, utarbeide en 
handlingsplan for kommende driftsår, som tar utgangspunkt i Strategiplanen.   

Hovedmål: 
Visjon ”seiling for alle” 

Arendals Seilforening skal bidra til og sikre at seiling skal være en idrett for alle, gjennom 
arbeid for en åpen og inkluderende idrett.  

ASF skal arbeide for at alle som bor i Arendal eller besøker byen, gis mulighet til å utøve 
idrett og fysisk aktivitet i sunne former ved hjelp av seil og sjø, - ut fra ønsker, behov og 
forutsetninger. 

En åpen og inkluderende idrett er valgt som hovedmål for ASF i perioden 2011 – 2016. 

Målet vil utfordre oss alle i en rekke grunnleggende forhold og sammenhenger, som er viktige 
for at vi skal lykkes. Det gjelder verdier som integritet, likeverd, toleranse, forståelse og 
respekt. 

En åpen og inkluderende idrett vil ikke bare utfordre klubbens tillitsvalgte og trenere, men 
også hvert enkelt medlem i forhold til verdier, holdninger, kunnskap, praktiske og sosiale 
ferdigheter. 

Det å ivareta viljen til frivillig innsats er avgjørende for at vi skal kunne videreutvikle de 
prioriterte virksomhetsområdene. 

ASF skal ha en sterk lokal forankning. Mange lokale båter,et godt sportslig og sosialt miljø, 
med stor lokal aktivitet på sjø og land. 

Klubbygging, rekruttering og aktiviteter som støtter opp under den lokale sportslige og sosiale 
rammen, med det formål å få flere båter på fjorden skal være den overordnede aktiviteten for 
ASF. 
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Hovedmålet forutsetter stor aktivitet innen lokal rekruttering. Videre forutsetter en positiv 
utvikling av rekrutteringen at de som går videre fra første året, tilbys en klubb som tar hensyn 
til den enkeltes behov, evner, alder og ønsker. Dette betyr videre at klubben tilrettelegger for 
de seilerne som gjør en elitesatsning.  

Status: 
Arendals Seilforening har gjennom svært mange år hatt en sunn og spennende utvikling hva 
angår rekruttering av barn og voksne, bredde og toppidrett. Foreningen har også evnet å 
styrke økonomien. Dette har vært mulig ved tilrettelegging av gode økonomiprosjekter på 
seilerhytta. Videre har store nasjonale og internasjonale kappseilaser vært arrangert av vår 
forening med gode samarbeidspartnere, i første rekke APL, noe som har gitt klubben et godt 
økonomisk fundament.  

Foreningen har etablert seg som en av flere aktive seilforeninger i Norge. Dette fordi vi har 
gode seilere i en rekke klasser som ”viser seg frem” nasjonalt, og som blir tatt ut til 
internasjonale mesterskap. Videre har ASF gjennom mange år hatt seilere som har gjort 
satsning mot OL. Klubben tar ansvar ved at vi stiller opp som arrangør av lokale, nasjonale og 
internasjonale mesterskap. Videre har vår klubb kultur i å ha medlemmer som engasjerer seg 
politisk sentralt til styret i Norges Seilforbund, i komiteer og utvalg nasjonalt og 
internasjonalt. 

For å kunne drive aktiviteter på det nivå ASF gjør, har det vært helt nødvendig og ha ildsjeler 
og mange frivillige. Dette gjelder også drift og vedlikehold av utstyr og fast eiendom, samt 
gjennomføring av alle typer regatta og sosiale arrangementer. 

 

1. FUNKSJONSHEMMEDE 
Status: 
I norsk idrett er det 54 særforbund, og alle har ansvar for organisering og tilrettelegging av 
fysisk aktivitet for funksjonshemmede. 

ASF har i dag ingen aktivitet for funksjonshemmede. Foreningen hadde for mange år siden et 
tilbud til funksjonshemmede ute på Seilerhytta. Vi har fremdeles to 2,4 m2 i dårlig stand, som 
i sin tid ble gitt som en gave av Kiwanis og Lions.  Aktiviteten med funksjonshemmede var 
ikke enkel å gjennomføre ute på ”øya ”, og tilbudet stoppet opp etter noen sesonger.  

Mål: 
ASF tilrettelegger for seiling for funksjonshemmede 

Det tas høyde for denne aktiviteten når et nytt seilsenter planlegges i Slaabervig 

Foreningen anskaffer egnede båter og brett til denne aktiviteten 

Medl. med funksjonshemninger anskaffer egne båter 

Gruppen har regelmessige treninger 

Aktiviteten er mulig for et bredt spekter av personer med funksjonshemninger.   
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Strategi: 
ASF ønsker og ta del i prosjekt ”Norge på langs”. Norges Idrettsforbund starter et prosjekt 
våren 2011 som har et mål å trekke flere funksjonshemmede til idretten. NIF organiserer 
prosjektet og legger rammene. De er imidlertid avhengi av lokal hjelp når de kommer til hvert 
enkelt stoppested, og Arendal er et av disse. 

Her kan seiling vise hvilke muligheter vår idrett har for funksjonshemmede. 

Bruke foreningens og private båter og brett for å skape aktivitet på rekrutteringsarenaen. 

Samarbeide med foreninger som f. eks. Kiwanis og Lions for anskaffelse av nye båter og 
brett. 

Tilrettelegging for seiling med større båter, hvor de funksjonshemmede kan oppleve noe av 
det seilsporten kan tilby. 

I planperioden etablere egen undergruppe for funksjonshemmede seilere. 

En positiv aktivitet, med en ny undergruppe vil få en naturlig plass i et nytt landbasert anlegg. 

 

2. OMRÅDER I SJØ REGULERT FOR TRENING OG 
KONKURRANSE 

Status: 
Seilerhytta på Brattholmen eies av ASF. 

ASF planlegger nytt landbasert seilsenter ved Galtesund i Slaabervig på Hisøy. 

Planarbeidet er i sluttfasen og saken skal til bystyret våren 2011.  

ASF har ingen arealer i sjø som er satt av til trening og konkurranse. 

Våre medlemmer trener og konkurrerer på en rekke forskjellige sjøarealer i kommunen. 

Mål: 
Nye reguleringsplaner i sjø, har sikret seilsportens fremtid m.h.t. arealer for trening og 
konkurranse. Dette gjelder arealene på byfjorden, Tromøysund og Galtesund. Videre 
områdene rundt seilerhytta, Revesandfjorden, ”Natobanen”, og regattaområdene fra Hove til 
Sperrholmen.  

Strategi: 
Kontakte NSF som har egen komité som arbeider med denne type saker. 

Innlede samtaler med havnefogden i Arendal slik at områder for seiling settes av i fremtidige 
arealplaner i sjø. 
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3. KLUBBYGGING 
Klubbygging er foreningens viktigste arbeid og en kontinuerlig prosess i 
foreningsutviklingen. 

Status: 
Ved utgangen av 2010 har ASF 550 betalende medlemmer. 150 personer har vært på kurs i 
ASF´s regi. 

ASF benytter Mammut registrering og innbetalingssystem. Pt administrerer Jan Løschbrandt 
dette systemet. Det har i 2010 blitt arbeidet med å vaske medlemslistene. Tallene i tabellen 
over stammer fra resultatet etter vasking. Tallene for 2010 er medlemmer som har betalt. Det 
har vært rapportert problemer med Mammutsystemet. Blant annet opplever noen av 
medlemmene at de ikke får tilsendt betalingsgiro.  

Aktivitetsnivået i klubben er høyt. Flere av klubbens undergrupper har stor aktivitet og 
foreningen har de siste årene arrangert store mesterskap årlig. I 2010 har det vært jobbet med 
økende samarbeid mellom jollegruppa og brettgruppen. Målet er å utnytte gruppenes resurser 
på en bedre måte. Tur og Havgruppen har hatt et oppsving de siste 2-3 år og antallet båter på 
onsdagsregattaene ligger nå jevnt på 13-15 båter. BB11 gruppen holder stand med sitt 
opplegg med regattaer på byfjorden og med felles opplag og ukentlig båtpussedag gjennom 
vinteren. Solinggruppen har i 2010 hatt lavere aktivitetsnivå i 2010 sammenlignet med 
toppårene i 2007 til 2009. Hyttekomiteen har i 2010 gjennomført større vedlikeholdsarbeider 
på seilerhytta med utskifting av kledning på sørveggen, totalrenovering av badet. Vinteren 
2010 medførte store skader på bryggeanlegget og det ble gjennomført reparasjoner på blant 
annet jollerampene. I vinteren 2008 ble det bygget en ny stor brygge mellom seilerhytta og 
startbua.  

Vinteraktiviteten i foreningene består av enkelte kurskvelder, foredrag og skitur til seilerhytta. 
Jollegruppa har vært på hyttetur til Gautefall, BB 11 gruppen treffes ukentlig for båtpuss, Tur 
og Hav har hatt seil og riggtrimkurs med NORSTEAM og det skal arrangeres foredrag med 
RX2 mannskapet om deres tur rundt nordpolen.  

Fellesarrangementer for hele foreningen i 2010 bestod av skitur til Seilerhytta i februar, RX” 
seminar med påfølgende fest på Fortet og St.Hansfeiring på seilerhytta. Det har ikke vært 
arrangert Seilerball siden 2007 grunnet få påmeldte. 

ASF kommuniserer pr 2010 med sine medlemmer hovedsaklig gjennom nettsiden 
www.asf.no i tillegg til epost. De ulike undergruppene baserer mye av sin kommunikasjon 
direkte med medlemmene pr epost. Jolle, Brett og T&H har egen side på Facebook. Leder i 
T&H har blogg på Seilmagasinets nettside. Dette har vist seg å være en 
effektivkommunikasjonskanal også til seilere utenfor ASF.  

Seilerhytta er det naturlige samlingspunkt for medlemmene i sommerhalvåret. Uformelle 
besøk på seilehytta utgjør hovedaktiviteten for størsteparten av medlemsmassen. Det å styrke 
opplevelsen av at Seilerhytta er tilgjengelig og et hyggelig sted å være er en kontinuerlig 
prosess som må fortsette.  

APL RW ble i år arrangert med VM i X-41 som største arrangement. Utover dette ble det 
arrangert Torungen Cup med regatta for Soling og BB11 og LYS regatta. Planleggingen av 
neste års APL RW er godt i gang og det vil bli arrangert NM for BB11 og Soling. For joller 
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og brett blir det Norgescup. LYS klassene har inngått samarbeid med arrangørene 
Flødeseilasen og det vil som et resultat av dette bli tildelt Sørlandsmestertittel for LYS-
Klassen under APL RW.  

Seilerhytta er krevende og drifte og det blir årlig lagt ned en betydelig dugnadsinnsats. 
Oppslutningen om dugnadsarbeidet på Seilerhytta varierer. Det er ofte de samme personene 
som stiller hver gang. 

Gruppen for landbasert anlegg jobber for tiden med Slaabervik på Hisøy. Saken har vært 
gjennom planutvalget og skal behandles i bystyret i løpet av våren 2011.  

Mål: 
Å gjøre medlemskap i vår forening til en god investering i livskvalitet for alle medlemmer 
uavhengig av alder, sosial bakgrunn, inntekt og livssituasjon.  

Vi skal være den hyggeligste foreningen i vårt distrikt. 

Strategi: 
• I 2016 bør ASF ha 300 medlemmer 

• For de yngre medlemmene bør det arrangeres vinteraktivitet. Dette er viktig for å skape og 
holde på det sosiale miljøet også i vinterhalvåret.  

• ASF bør arrangere fellesarrangementer både sommer og vinter også for de voksne 
medlemmene både de passive med også gi et tilbud til de mer passive medlemmene.  

• For å øke oppslutningen om dugnadene bør det gjøres forsøk på å kombinere dugnad og 
sosiale arrangementer.  

• ASF sentralt må følge undergruppene tett og støtte der det anses som nødvendig. 

• Opplevelsen av seilerhytta som et tilgjenglig sted for alle medlemmer må forsterkes.  

• APL RW er ASF sitt største årlige arrangement. Det gode arbeidet som er gjort i tidligere år 
må fortsette og det er viktig å sørge for nyrekruttering til arrangementskomiteen.  

• ASF bør profilere seg mot seilbåteiere i Arendal som enda ikke er medlemmer i foreningen. 

• ASF må jobbe mer aktivt med klubbygging, Idrettskretsen har et utvalg kurs som retter seg 
mot drift av en idrettforening, her bør ASF delta. 

• Systemet for medlemsregistrering og innbetaling må forbedres.  

• Videreutvikle nettsiden og ta i bruk sosiale medier i større grad.  

 

4. REKRUTTERING 

Status: 
Gjennom de siste årene har det vært avholdt kurs innen ”voksenseiling”, kjølbåtseiling, 
jolleseiling og brettseiling. Aktiviteten har vært bra de siste årene, og spesielt i brettmiljøet 
har det vært en stor utvikling. Foreningen er i ferd med å opprette et eget Juniorutvalg, med 
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ansvar for fordeling av trenere og utstyr. Det arrangeres årlige sommerseilkurs innen jolle- og 
brettseiling. Også innenfor Soling-miljøet har aktiviteten til tider vært stor, men det siste året 
har antallet aktive båter sunket noe. Blant Tur & Hav-seilerene ser man også en økende 
aktivitet. I BB11 miljøet er aktiviteten stabil, men 9 aktive båter og 11 mindre aktive/under 
restaurering. Foreningen har i dag 9 nye Optimister, 5 gamle optimister, 3 A-joller, og ca 20 
komplette seilbrett til disposisjon. 

Seilforeningen har i dag cirka 15 aktive optimistseilere, og 8 aktive e-jolle seilere.  

Seilforeningen har i dag ca 10 nybegynnere på brett, og 14 aktive brettseilere, hvorav 3 satser 
internasjonalt. Den positive utviklingen i brettmiljøet kan i stor grad forklares med at 
seilforeningen de senere år har hatt en sjenerøs sponsor, som supplerer med nytt utstyr 
jevnlig. I tillegg har en gruppe foreldre vist en imponerende dugnadsinnsats og engasjement. 

Seilforeningen har i dag ca 10 aktive Solinger i tillegg til 7 mindre aktive.  

Seilforeningen har hatt en markant økning i Tur & Hav seilere det siste året, med 28 startende 
båter på onsdagsregattaer i 2010. Det har vært jobbet aktivt med å samle seilere til sosialt 
samvær i etterkant av regattaene, og det har de lyktes godt med. Andre sosiale 
familiearrangement blant Tur & Hav seilerne har også vist seg populære. 

Tur & Hav seilerne har vinterstid invitert medlemmer til Virtual Skipper seiling på data, med 
13 deltakere høst/vinter 2010.  

Mål 
ASF og seilsporten skal være et attraktivt og tilgjengelig alternativ innen sommeridretten.  

Foreningen skal jobbe for å få et landbasert anlegg. Det vil øke tilgjengeligheten til både nye 
og gamle medlemmer betraktelig. 

Foreningen skal fortsatt ha godt utstyr til låns/utleie for medlemmer og andre besøkende. 

Foreningen skal arrangere nybegynnerkurs for barn, ungdom og voksne. 

Foreningen skal ha differensierte tilbud til nye og gamle seilere. Det skal være givende å være 
med i klubben uavhengig av satsingsnivå, båttype osv. 

Foreningen skal ha ”Barne- & Ungdomsvennlig SF”- sertifisering.(les 
http://www.seiling.no/KlubbogKrets/Documents/Barne-
%20og%20Ungdomsvennlig%20SF%20Håndbok.pdf ) 

Foreningen skal tilby seilaktiviteter i sommerferien. 

Foreningen skal tilby vinteraktiviteter, slik at klubben er ”aktiv” hele året. 

Foreningen har som mål at det i løpet av 5 år skal være et livskraftig miljø for seilere i 
tomannsjolle. 

Strategi: 
Foreningen skal ha planlagte aktiviteter som dekker både regatta og ikke-regatta orienterte 
arrangementer, og gi seilerne mulighet til å utvikle seg fra junior- til seniorseiler. 

Foreningen skal videreutvikle Juniorutvalget. 
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Foreningen skal ha vinteraktiviteter som ivaretar allsidighet og det sosiale miljøet blant 
seilerne. Vinteraktivitet behøver ikke å være seiling, men kan også være fysisk trening, teori, 
turer, sosiale samlinger og lignende. 

Foreningen skal gjennomføre foreldremøter før sesongstart med forventningsavklaring. 
Møtene skal være omfattende og informative og gjennomgå sikkerhetsinstruks, foreldre 
bidrag, jolleplasseringer etc. Dette gjør at alle foreldre blir kjent med rutiner, oppgaver og 
hvordan vi ønsker å ha det. Etter sesongslutt skal foreldre og andre involverte inviteres til en 
evaluering. 

Foreningen skal benytte de kommunikasjons- og informasjonskanalene ungdom bruker. 

Foreningen bør arrangere teorikvelder før første dag på vannet, både for jolle-/brettseilere og 
kjølbåt-/voksenseilere. 

Foreningen skal avholde egne kurs for dame og herre i praktisk seiling av havseiler.  

Foreningen skal sørge for et initiativ i klubben som motiverer medlemmer til å stille med egen 
båt, skipper og kunnskap i kurs- og opplæringssammenheng, - både for unge og voksne.  

Foreningen skal vurdere innkjøp av tomannsjoller (eks RS Feva) særlig rettet mot ungdom.  

Foreningen skal jobbe for kontinuitet i forhold til trenere. Tilby kursing for både seilere og 
foreldre.  

Foreningen skal tilettelegge slik at det er enkelt å melde seg på regattaer/arrangementet for 
kjølbåtseiling, eks mannskapsbørs på foreningens hjemmesider.  

 

5. TOPPIDRETT 
Toppidrettsutøver innen seiling; trener minimum 3 dager per uke gjennom hele året. Deltar i 
Norges Cup el, og ligger blant de 20 beste i landet.  

Status: 
Arendals Seilforening har ved utgangen av 2010 6 aktive ”toppidrettsutøvere”, hvorav 3 innen 
brettseiling, 2 innen jolleseiling, og en som satser mot OL i Star. Andre seilere fra ASF klarer, 
på tross av noe mindre treningsmengde, å hevde seg bra i nasjonale og internasjonale 
mesterskap.  

Unge seilere har vist stor fremgang i 2010, og nye generasjoner overtar. De tradisjonelle 
jollene har de senere år vært Optimist og E-jolle. Innen brettseiling er toppidrettssatsningen 
innen Formula, RS:X og Raceboard.  

Mål: 
Gjennom rekruttering, flinke trenere og et aktivt klubbmiljø skal foreningen sørge for at 
antallet toppidrettsutøvere i ASF holder seg stabilt på minimum 5 utøvere.  

Innen jolleseiling/ungdomsseiling vil ASF ha 2 seilere blant de 15 beste i landet, i minimum 
to klasser/båttyper. De aktuelle båttypene kan være Optimist for unge opp til 15 år, og 
Laser/E-jolle for de over 15 år. 
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Innen brettseiling er målsettingen at ASF har 4 seilere blant de 15 beste i landet, i tillegg til 15 
aktive utøvere som seiler NC og NM.  

Det er ønskelig at foreningens tidligere ”elite/ungdomsseilere” skal fortsette med seiling på 
høyt nivå. Det er en målsetning at ASF skal ha medlemmer som deltar i NM i alle båtklasser 
som ASF representerer.  

Medlemmer fra ASF skal delta i 4 større regionale/nasjonale regattaarrangement, eks Watski 
Two Star, Færdern, NM/klassemesterskap, Flødeseilasen osv. 

Videreføre og videreutvikle regattaarrangement som gir våre seilere lokal konkurranse på 
høyt nivå. 

Sørge for økt rekruttering til alle grupper i foreningen, noe som igjen kan føre til flere 
eliteseilere/toppidrettsutøvere.  

Strategi: 
Foreningen skal satse på utdanning av trenere og ledere som kan bidra til høynet idrettslig 
nivå og generelt høyere aktivitet i foreningen. 

Årlig treningssamling/foredrag med aktiv/tidligere toppidrettsutøver, for tips og 
inspirasjon.(eks Siren Sundby, Petter Mørland Pedersen osv.) 

Stimulere aktivt til jente-/dameseiling.  

Stimulere andre seilere i foreningen til å satse på større regattaer utenfor egen krets. 

Sørge for at ASF har en økonomi som trygger den ønskede satsingen.  

Foreningen skal legge forholdene til rette for tidligere ”toppidrettsutøvere” slik at de fortsatt 
kan seile og konkurrere på et høyt nivå. 

Foreningen vil fortsette å iverksette nødvendige økonomiske tiltak etter budsjett for den 
enkelte utøver som driver, eller har ambisjoner om å utøve toppidrett. Tiltaket gjelder utøvere 
uten arbeid begrenset oppad til 25 år. 

Foreningen skal legge strategier for markedsføring av idretten.  

Foreningen skal jobbe for å organisere det slik at våre utøvere kan trene sammen med andre 
toppidrettsutøvere i distriktet.  

Aust-Agder Idrettskrets har et samarbeid med KIA; et kompetansesenter for toppidrett i 
Agder, med beliggenhet i Kristiansand. Senteret tilbyr råd om trening, kosthold osv. 
Foreningen skal jobbe for et godt samarbeid mellom KIA og våre utøvere.  

 

6. MESTERSKAPSARRANGØR 

Status: 
Arendals Seilforening har gjennom de siste 5 årene utviklet et godt konsept for 
regattaarrangementer. På landsbasis er ASF anerkjent som arrangør også for større 
mesterskap. Dette gjelder nasjonale mesterskap så vel som internasjonale. 
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Innen jolle og brettseiling har ASF arrangert NM eller Norges-Cup årlig. Dette er regattaer 
der klubbens egne seilere har deltatt og hevdet seg godt.  

APL Race Week (APLRW) er ASFs største og viktigst arrangement sportslig og økonomisk. 

Under arrangementet har foreningen gjennom en årrekke arrangert flere klassemesterskap, 
NM, EM og VM. 

ASF har satset bevisst på større arrangementer. Satsingen har ført til: 

• ASF har, på tross av ”småklubb-status”, markert seg innen de fleste seilmiljøer i Norge  

• ASF er blitt en anerkjent regattaarrangør, blant de beste i Norge. 

• Lokale seilere har fått markere seg i større arrangementer på ”hjemmebane”. 

• ASF har fått en sunn økonomi gjennom i dugnadsarbeid basert på det vi er gode til - seiling. 

• ASF har fått god medieomtale i tilknytning til mesterskapene 

Foreningens medlemmer, komiteer, grupper og styrer har gjennom en årrekke gjort en 
formidabel innsats mht å arrangere store og vellykkede mesterskap. Takk skal dere ha! 

ASF må ofte arrangere større mesterskap på andre lokasjoner enn seilerhytta på Brattholmen. 
Gjestehavnen i byen og Hove er mye brukt som baser for våre mesterskap. Dette medfører en 
del ekstra resursbruk for arrangør. Et landbasert seilanlegg hadde vært kjærkomment for ASF 
som mesterskapsarrangør. 

Foreningen er godt utstyrt med generelt regattautstyr, men er avhengig av og leie inn 
bøyebåter og låne startbåter fra våre medlemmer. Dette har fungert tilfredsstillende så langt. 

Mål: 
På tross av de mange positive virkningene ved å være en stor regattaarrangør må klubben til 
enhver tid balansere denne gevinsten mot belastningen over tid på klubbes medlemmer. 
Størrelsen av arrangementene og nødvendig ressursbruk (menneskelig) knyttet opp mot disse 
kan slite ut ildsjelene i klubben og dermed føre til mindre ressurser fra rekrutterings- og 
klubb-byggings arbeid. Som igjen i verste fall kan føre til stagnasjon i klubbens utvikling. Det 
skal være hyggelig og motiverende å jobbe dugnad for ASF og det er viktig at 
dugnadsgjengen blir satt skikkelig pris på.  

Det er ønskelig at belastningen fordeles bedre blant ASFs medlemmer.  

Det er for de neste 5 årene ønskelig å kanalisere mer av ressursene mot klubbens interne 
utvikling og rekruttering. Det er ønskelig at medlemmenes dugnadsinnsats skal rettes mer mot 
kurs, opplæring, rekruttering, felles arrangementer for hele klubben og andre miljørettede 
tiltak.  

Klubben skal fortsette å arrangere store mesterskap av høy kvalitet. Endringen ligger i at det 
skal være et 'mellom-år' mellom hver gang en arrangerer mesterskap i ASFs regi som er ekstra 
resurskrevende. 

Det er også et mål og forbedre økonomien ved de ulike mesterskap slik at vi styrker ASFs 
økonomiske handlingsrom fremover. Også her må ASF finne en fornuftig balanse mellom 
økonomien og produktet som tilbys seilerne. 
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ASF skal fortrinnsvis satse på arrangementer/regattaer for klasser med lokale deltakere. 

Arbeide for og økt statusen til APLRW, slik at vi tiltrekker oss både flere og bedre seilere. 
Dette øker seilgleden for deltakerne og gjør det mer attraktivt og være Race Week sponsor. 
Det er viktig at samarbeidspartnerne våre er fornøyd med vårt produkt. 

Fornuftig balanse mellom dugnadsinnsats og storslåtte mesterskap. 

Fornuftig balanse mellom økonomi og kvalitet på våre mesterskap. 

Flere av ASFs medlemmer får bidra under mesterskapsarrangementene. 

Flere regattasjefer internt i ASF 

ASF skal ha 1 internasjonal regattasjef/arrangør. 

ASF skal ha 1 internasjonal dommer. 

Strategi: 
Hvert annet år er det ønskelig med et større arrangement i ASF regi. 

”Mellom-året” arrangeres regattaer som krever mindre av foreningens resurser. 

Langtidsplanlegging sørger for at spennende regattakonsepter tilfaller ASF innen mange 
klasser. 

Mesterskapsansvarlig for større arrangementer skal fremlegge et budsjett for utgifter og 
inntekter for godkjenning av ASFs styre i god tid. 'Prosjektregnskap' legges frem i etterkant. 

Utdanne/kurse fler medlemmer til og dekke vårt behov for mesterskaps ekspertise (arrangører, 
dommere og målere). Dette reduserer utgiftene våre til innleid ekspertise og fordeler dugnads 
belastningen bedre. 

Samarbeide med andre store mesterskapsarrangører slik at APLRW inngår i en større 
cup/serie. 

Informasjon og kursing/opplæring av foreldre slik at fler har kunnskap og trygghet til å ta 
ulike oppgaver under mesterskap. 

Delegere ansvar for mesterskapsoppgaver til en eller fler av undergruppene slik at mann 
jobber sammen med sine vante seilvenner om å løse en oppgave. 

Belønne mannskapene med arrangørfest e.l.  

 

7. UTDANNING 

Status: 
Klubben har fram mot 2011 ikke klart å utdanne nok dommere og regattasjefer.  

Det er 3 målere som fortsatt har autorisasjon, men vi mangler målere innenfor jolle og brett. 
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Det er nå flere unge medlemmer som har formell trenerkompetanse etter tilbud om trenerkurs 
tilpasset denne aldersgruppen. Det vil bli gjennomført et nytt kurs i løpet av vinteren 2011.  

Dommer I  6 
Dommer II  3 
Dommer III / Forbundsdommere:   2 
Arrangør II:  4 
Regattasjefer/Arrangør III: Nasjonalt nivå: 5 
Trenere: Trener I 10 
  Trener II 3   
Målere:  3 

En del av de ovennevnte medlemmene har ikke Arendal som bosted pt. 

Klubben trekker likevel noe nytte av dem gjennom seilsesongen.  

De kan ikke regnes som 100% aktive for klubben. 

Mål: 
Utdanningskontakten i ASF er godt etablert etter flere års solid innsats. 

Ha 8 aktive dommere, derav minst tre forbundsdommere og en internasjonal dommer. 

Ha 6 aktive regattasjefer, minst tre på nasjonalt nivå og en på internasjonalt nivå. 

Ha knyttet en trener med høy kompetanse til klubben. Ha 2 aktive trenere med minimum 
trener 2 status, flere med trener 1 status og dessuten flere trenere med aktivitetslederkurs eller 
liknende.   

 ASF sitt trenerteam bør bestå av aktive unge samt noen voksne trenere.  

Ha en måler som er aktivt med i miljøet (ev. en med hver aktuelle status). 

Strategi: 
Styret må sørge for at utdanningskontakten er en aktiv pådriver for å få foreningens 
medlemmer til å ta utdannelse. Støtte utdanningskontakten i sitt arbeide og tilse at kontakten 
mellom utdanningskontakt og undergruppene er tilstrekkelig, slik at behov kan drøftes. 

Utdanningskontakten har oversikt over den ”aktive” kompetansen klubben har og kartlegger 
behov frem i tid.  

Arendals Seilforening bør ha et utvidet fokus på utdanning av trenere, instruktører og 
aktivitetsledere gjennom perioden. For å stimulere til trenerutdanning bør foreningen sørge 
for at forskjellige trenerkurs blir avholt i Arendal i løpet av perioden. 

ASF bør også tilby seg å være vertskap for kurs for dommere, målere og regattasjefer.  

Foreningen bør arbeide for et aktivt og spennende trenermiljø som hele tiden er under 
utvikling. 

Man bør vurdere ekstra stimuli for dem som tar utdanning. 

Foreldre til brett- og jolleseilere får tilbud om opplæring i seiling, både seilteori og praksis i 
stor båt. Undergruppene samarbeider for å sikre tilbudet. 
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Medlemmer oppfordres til å delta på kurs i regi av idrettskretsen, både innen ernæring, 
barneidrett og toppidrett.  

Nye aktive ”ASF-ere” må få tilbud om kurs så tidlig som mulig. Målet er å trekke flere med i 
klubbens aktiviteter samt avlaste de som allerede har utdanning. 

Foreningen bør sette av tilstrekkelige midler for støtte til utdanning/opplæring, også innenfor 
temaer som ernæring, toppidrett, økonomi og regnskap.  

 

8. SEILSPORTANLEGG  
BRATTHOLMEN - SLAABERVIG 

Status: 
Seilerhytta på Brattholmen har vært i klubbens eie siden 1936. 

Seilerhytta benyttes til enhver tid av de undergrupper og enkeltpersoner som finner det 
naturlig og ha øya som base. 

Øya benyttes til trening, konkurranse, sosiale aktiviteter og i forbindelse med 
økonomiprosjekter.  

Fasilitetene på Brattholmen er i god stand. Det kreves imidlertid fortløpende forbedringer, til 
dels betydelige.  

Seilsporten stiller stadig nye krav til utstyr og infrastruktur. Dette har gjennom mange år ført 
til at ASF og enkeltmedlemmer er blitt tvunget til baser på ”land” som, : Gjestehavnen, 
Vindholmen, Vågsnes, Hove leir, Rødekorshytta, RT lokalet, Tyholmen Hotel, Fortet, 
Handelsstanden, Peppes Pizza, Stenhuset, Idrettens Hus, m. fl. 

Beliggenheten ute på øya har satt klare begrensninger for klubbutvikling sportslig som sosialt. 

Mål: 
Seilerhytta fremstår i god stand. 

Brattholmen er tilholdssted for de av våre undergrupper og enkeltmedlemmer som ønsker å 
drive sin idrett og sosiale aktivitet på øya. 

ASF har i planperioden etablert et helårs seilsenter i Slaabervig, som gir plass til alle 
undergrupper og enkeltmedlemmer.   

Etableringen på ”land” har gitt nye aktivitetsformer som er naturlig for seilsporten å ta tak i. 

Landbasen har skapt bedre kontakt mellom undergruppene og har gitt klubben en enklere og 
mer effektiv driftsform. 

ASF kan med en landbase utvikle klubben til en 12 mnd. idrett. 

Klubbhuset i Slaabervig har ført til at foreningens mange verdifulle eiendeler igjen har funnet 
veien tilbake til klubben. 
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Strategi: 
Vedlikehold av eksisterende bygg, brygger, plattinger, slipper mm. på Brattholmen. 

Videreføre de muligheter våre medlemmer i dag har til å drive aktiv idrett og sosiale 
aktiviteter på seilerhytta. 

Arbeide for at fylkesmannen trekker innsigelsene han har til reguleringsplanen i Slaabervig. 

Videreføre arbeidet med det politiske og administrative miljøet i Arendal Kommune, slik at 
reguleringsplanen blir vedtatt i planutvalg og bystyre våren 2011. 

Innhente priser og anbud 

Fremlegge en finansieringsplan 

Avklare i ASF hva som skal bygges i Slaabervig, og i hvilken rekkefølge bygging skal 
gjennomføres. 

Organisering av prosjektet med tanke på medlemmenes deltakelse. 

Starte søknadsprosessen slik at tippemidler vil kunne mottas raskest mulig. 

Videreføre arbeidet med nye samarbeidspartnere i næringslivet som kan knyttes opp mot det 
nye seilsportssenteret.  

Utbygging i Slaabervig vil stille store krav til ASF organisatorisk og økonomisk. Klubben har 
aldri tidligere tatt et slikt løft. Når prosessen blir utført på en god måte vil klubben komme 
styrket ut. Dette gjelder tilbudet til de aktive, klubbygging, økonomi, drift, mm.  

Gruppen ”landbasert anlegg” arbeider videre for tilrettelegging av et seilsenter i Slaabervig, 
innenfor ASF – styrets mandat. 

 

9. MILJØ 
Både offentlige og private virksomheter fokuserer i økende grad på at samarbeidspartnere har 
et bevisst fokus på miljø. Arendal kommune fremstår som en miljøbevisst kommune. 
Næringslivet generelt og spesielt offshorebransjen får stadig strengere krav til å sette i verk 
miljøfremmende tiltak. En bevisst miljøstrategi for ASF vil derfor være hensiktsmessig når 
det gjelder: 

• Sponsorer 

• Søknader om støtteordninger  

• Utbygginger 

Status: 
Finnes liten eller ingen bevisst strategi for dette i dag. Lite tilrettelagt for kildesortering. Fra 
det helt enkle til fjerning av utrangert seileutstyr og regattamateriell. 

Mål 
Fremstå som en miljø- og klimabevisst idrettsforening.  
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Strategi: 
Arendals Seilforenings miljøstrategi kan deles i tre arbeidsområder:  

1. Seilforeningen som organisasjon med seilerhytta / fremtidige bygg og eiendommer 

Avfallssortering 
Tiltak: Tilrettelegge kildesortering på seilerhytta både for klubbens medlemmer og tilreisende 
gjester. 

Energibruk 
Tiltak: Redusere strømbruk ved dagens anlegg. Tilstrebe optimale strømbesparende løsninger 
ved fremtidige utbygginger.  

Miljøbevisst innkjøpspolitikk 
Tiltak: Etterstrebe at alle fremtidige innkjøp av driftsmaskiner er mest mulig klimavennlige. 
Velge til enhver tid de mest klimavennlige påhengsmotorer og andre driftsmaskiner ved nye 
innkjøp. 

Ved utbedring av dagens fasiliteter og bygging av nye fasiliteter ha en klar miljøbevisst 
innkjøpspolitikk med tanke på energisparende tiltak. 

2. Arrangementer 
Tiltak: Synliggjøre og tilrettelegge vårt miljøengasjement. 

Herunder: 
Tilrettelagt kildesortering. 

Tilrettelegge og optimalisere bruk av kollektivtransport ved arrangementer. 

Ta en klima-/miljøavgift for alle deltakere, som skal være med å finansiere tiltak under 
arrangement, eller kjøpe kvoter for å kompensere for de utslippene som er knyttet til 
arrangementet (klimanøytralt arrangement – på lik linje som Canal Street og Hove festivalen). 

Tilpasse mat / meny på arrangementer med for eksempel lokale råvarer eller andre varer med 
liten klimapåvirkning. 

3. Resirkulering av utrangert utstyr (joller, brett, rigger, telt, bøyer m.m.) 
Tiltak: Avtale med det lokale renovasjonsanlegg om henting / innlevering av utrangert 
seilutstyr. Informere medlemmer om hvordan. Dugnad en gang i året for innlevering til 
renovasjonsanlegg. 

ASF bør i neste 5-års periode vurdere å samarbeide med eksterne rådgivere for å få til 
konkrete og målbare miljø- og klimatiltak. Dette vil gjøre ASF i stand til å dokumentere 
effekten av de tiltak som gjennomføres.  

 

10. ØKONOMI 

Status: 
ASF har god økonomi, ingen gjeld. 

ASF er eier av Brattholmen. 
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ASF har gjennom mange år systematisk bygget opp økonomien til å bli svært bra. Dette er 
gjort bevisst for og kunne ha økonomisk handlefrihet, utvikle idretten, sikkerhet i forhold 
uforutsette utgifter på seilehytta og skape kapital til et nytt seilsenter på land.  

Klubben har gjennom 15 år utviklet et regattaarrangement sammen med APL, - vår viktigste 
samarbeidspartner noen gang. 

Resultatet av dette samarbeidet pluss andre innbringende prosjekter har bl.a. ført til at ASF 
har kunnet gi betydelig tilbud til barn og unge, noe som har fått flere joller og brett ut på 
fjorden. Gjennom årene er det kommet opp regattaseilere som har klatret  helt til topps i norsk 
jolle og brettseiling. Våre utøvere har også kvalifisert seg til internasjonale mesterskap og 
også der hevdet seg i toppen. 

Mål: 
En økonomi som gjør foreningen i stand til å gjennomføre strategi- og aktivitetsplan. 

Klubben har god likviditet 

Årlige regatta-arrangementer, med samarbeidspartnere som er med og sikrer trygg drift av 
foreningen. 

Økonomiprosjekt knyttet opp mot seiling og bruk av seilerhytta gir stabil økonomi. 

Økonomisituasjonen i forbindelse med et nytt seilsenter er  slik at den daglige drift av ASF 
ikke svekkes. 

Strategi: 
Videreføre de gode relasjoner klubben har til næringslivet, og bygge nye relasjoner. 

Øke klubbens kompetanse med tanke på  offentlige stønader. 

Trappe ned utleievirksomheten på seilerhytta, samtidig som klubben tar tak i de mulighetene 
som ligger i økonomiprosjekter med utgangspunkt i seiling og sosiale aktiviteter på 
seilerhytta. 

Bygge opp økonomien til et nytt seilsenter :     

Samarbeidspartnere i næringslivet, støtte fra Arendal Kommune- fylket - fylkeskommunen, 
gaver, tippemidler, egne økonomiprosjekter.  


