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Årsrapport, Tur & Hav, Arendal Seilforening 

2010 

Styret har i år bestått av:   

Feda Grebovic (leder)  

Kim Reinfjord 

Jarle Stokke-Olsen   

Kristian Eimind  

Tor Dahl 

Allan Larsen 

Det nye styret i tur og hav ble dannet i januar 2010. Tidligere leder, Kim Reinfjord, ønsket avlasting av 

personlige årsaker etter to år som leder. Pga. økt aktivitet i gruppen ble styre utvidet med to nye 

medlemmer, Tor Dahl og Allan Larsen. Hovedfokus for det nye styret skulle videreføres med tanke på 

rekruttering av seilere, rekruttering til lokale arrangementer som onsdagsregattaer, turer og Tromøya 

Rundt, samt at vi ønsket å arrangere flere samlinger gjennom forskjellige kurs og foredrag. Vi ønsket 

også å få flest mulig båter med på arrangementer utenfor Arendal.  

Regattaer 

Onsdagsregattaer  

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

til sammen 28 båter (19 i 2009) på vårcupen og 25 på høstcupen (samme i 2009). Største 

antall båter i en regatta var hele 18 båter. Dette er en markant økning fra de siste år. Grilling 

og samling på seilerhytta etter hver endt regatta, faller i smak hos de fleste og var bra måte å 

bli kjent med nye seilere.  

Vi reviderte banekart og seilingsbestemmelser for å, blant 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  

8 båter var med på årets regatta. Det var liten nedgang i forhold til 2009. Ved å publisere 

denne som en del av kretscupen er ønsken om å trekke til båter fra andre foreninger i Aust 

Agder til denne flotte seilasen. 

Klubbmesterskap  

Mesterskapet ble arrangert under tøffe regnfulle forhold, og 6 båter stilte opp, samme antall 

som i fjor.  

Flødeseilasen  

Vi stilte 3 (av totalt 50) 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. 

VM i X41 

Som mannskap i en Estisk båt ble Arendals seiler Jarle Stokke Olsen verdens mester i denne 

klassen. To Arendals båter deltok også i mesterskapet. BW Offshore med Petter Mørland 

Pedersen som skipper kom på 9. plass og på 15. kom 2.Kryss, med Johannes Goa Ludvigsen 

som skipper.  

Doyle Twostar  

Bare 2 båter ble påmeldt 10 dager før seilasen og arrangementet ble avlyst.  

Møkkalasset Rundt  

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

Møkkalasset fyr og arrangerte i år en egen regatta. Årets regatta ble avlyst. 

Watski Skagerak Two Star 

Etter flere år uten deltagelse fra ASF stilte i år Anda med skipper Jarle Stokke-Olsen og 

mannskap Feda Grebivic på Watski Skagerak 2star og fullførte denne krevende seilasen på 

34 plass, av ca.150 påmeldte båter. 

Ågerøya Rundt 

2 båter fra Arendal stilte i årets Ågerøya Rundt i Lillesand i helgen. Det ble en frisk og fin 

seilas hvor Jarle Stokke-Olsen dro hjem seieren i stor klasse. Kim Reinfjord tok "Line Honor" 

og 3. plass i stor klasse. De to Arendalsbåtene var faktisk så raske rundt banen at arrangøren 

ikke rakk å få på plass tidtakeren til de krysset målstreken. 

Færdern 

En av Arendals båter, Ormen Lange deltok og gjorde seg bemerket i Norges mest kjente 

seilas. 

Virtual Skipper   

Vi arrangerte vintercup med virtuell seiling på egen server andre år på rad. 13 deltakere lærte 

en god del regler og taktikk.  

Kretsmesterskap  

Fløden, Doyle, APL og Møkkalasset Rundt skulle telle i årets kretsmesterskapet. Da både 

Doyle og Møkkalasset Rundt ble avlyst ble det bare to båter som oppfylte krav for premiering, 

og begge fra Arendal. Kim Reinfjord med mannskap overtokk denne tittelen fra fjorårets vinner 

Jarle Stokke Olsen, som var nr 2 i år. 

Andre regattaer 

Flere av gruppens seilere har deltatt i andre mesterskap, bla ExpressNM og SolingNM. 
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Fellestur 

Det ble arrangert felles tur til Lyngør som en sosial arrangement for våres medlemmer. 6 båter la seg i 

naturhavnen ved Lyngør. I sommervarmen ble dette en uforglemmelig opplevelse for alle familier som 

var med. 

Havseilaser 

Som de første i verden noensinne har to Arendals seilere fullført seilas rundt Nordpolen. Trond Åsvold 

og Finn Andreasen ble tatt i mot på spektakulært vis ved innseilingen til Arendal.  

Kurs og foredrag 

I våren arrangerte vi en nybegynner kurs i seiling med 30 deltakere. Kim Reinfjord holdt teoretisk 

opplæring og etter den ble deltakere tatt til flere båter for en praktisk gjennomgang. 

I høst ble det arrangert foredrag om rigg og trimm med Per Christian Bordal, en av aktørene i 

Norsteam prosjektet. Vi fikk overraskende bra oppmøte av seilere fra både Aust og Vest Agders 

foreninger. 

To av gruppens seilere, Jarle Stokke Olsen og Feda Grebovic, gjennomførte også regattaarrangør 2 

kurs 

Premieutdeling  

Vi lånte lokalene i Stenhuset 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 

40 deltakere møtte opp. 

Dugnader  

Flere av gruppens medlemmer har stilt opp på diverse dugnader bl.a. i oppussing av seilanlegget og 

med å arrangere diverse regattaer og mesterskap. 

Møter  

Styret hadde flere møter i løpet av året. I tillegg ble det diskutert og kommunisert mye via e-post. 

Får å nå gruppens seilere interaktivt ble det opprettet eget Tur&Hav mail adresse og mailingsliste. Det 

ble også opprettet Tur&Hav Facebook side der bilder, kommentarer og arrangementer ble publisert. 

På samme måte ble ASF.no siden jevnlig oppdatert med gruppens aktiviteter. 

ASF, Tur & Hav leder 

 


