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Årsrapport BB-11 Gruppen ASF 2011 
 

 
 
 

 
 
 
 
BB-11 Gruppen i Arendals Seilforening kan se tilbake på femten sesonger med jevn vekst av 
seilere, aktivitet, vinteropplag, vennskap og kunnskap.  
 
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  
NM under APL Race Week  
Klubbmesterskap 
Fjelltur til Mjåvasshytta 
 
Samlet Vinteropplag  
 
Etter 9 sesonger er vi svært godt fornøyd med vårt tilholdssted nær Krøgenes (Arendal 
Listehøvleri / gamle Ali Boat).  
I alt står det nå 35 båter; fordelt på 22 BB-11, 4 sjekter, 1 Cris Craft runabout, 2 
skjærgårdskryssere, 1 25 ft Viking, 1 motorbåt fra 1900, 1 skjærgårdsjeep, 1 ASF Jolle, og 2 
Furuholmen fra 1930 årene.  
Pause bua på utsiden er til stor glede for medlemmene. 
 
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. 
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Uttak 2011 

 
Uttak 2011 
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Sesongstart  
 
Det var en veldig fin åpning av årets sesong, og selv om vi bare hadde fått 6 båter på vannet ble 
det servert en 3 retters meny på Seilerhytta med 7 personer rundt bordet. Det var rikelig med vind 
og sol! 
   

 
Sesongstart 2011 

 
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.  
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N5 med Eivind Berg og Duncan Hubbard over mål under regatta på byfjorden 2 juni. 

Bak skimtes N-114 med Pierre Jean Nedergaard og Jan Eiker 
 

 
Det er alltid plass til en BB ekstra ved bryggen på Knubben 
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NM under APL Race Week  
 
Årets NM ble arrangert under APL Race Week 29-30 juli. Det var ett flott arrangement på 
Byfjorden med i alt 26 båter. Det ble i alt gjennomført 9 seilaser, med masse sol og varierende 
vind. 
Beste Arendalsbåt ble N-114 med Pierre Jean Nedergaard og Jan Eiker på en fin 8 plass. N-107 
med Arild de Lange Nilsen og Tore Tuft fikk en fin 10 plass.  
Lørdag var det samlet 75 personer på bryggen på Gimle gård. Alle gjestene ble hentet på 
Rådhusbryggen i klassiske trebåter, og når de ankom ble det servert en 3 retters middag tilberedt 
av Agnar Risvik.  
 
ASF gjorde en glimrende jobb med det sportslige, og vi hadde ingen protester gjennom hele 
arrangementet.  
Vi skylder stor takk til APL, Arendals Seilforening og alle medhjelpere.  
 

 
Festmiddag lørdag kveld under APL Race Week 
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Gjestene ankom i klassiske motorbåter 

 
Fjelltur til Mjåvasshytta 
 
Lørdag 24.september 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. I år samlet vi totalt 7 på turen. Turene krever verken 
spesielt veltrente kropper eller flott utstyr. Litt regntøy og en sekk er hva som skal til.  
 

 
Pause på vei til Mjåvasshytta 
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Klubbmesterskap 
 
Det stilte 7 båter til start under årets klubbmesterskap som ble arrangert under perfekte forhold. 
Jan Krøger og hans mannskap stilte opp som regattasjef og gjennomførte et perfekt arrangement. 
Vi ønsker å takke for hjelpen vi får til å arrangere bl.a. klubbmesterskap. 
 
Etter regattaen ble det som vanlig servert en flott middag på seilerhytta. I år var det 6 stykker som 
overnattet til dagen etter og fikk morgenkaffen på bryggekanten. 
 
Brygger på Knubben 
 
2009 ble det installert nye flytebrygger på Knubben. Da det til tider er mange deltagende båter på 
torsdagsregattaene har vi gått til anskaffelse av utliggere som vi planlegger å montere våren 2012. 
Det gjenstår litt arbeid med flyteelementene, men ellers bør det meste være klart til montering. 
Dette vil bedre situasjonen med å legge til på Knubben betraktelig. 
 
Gaven 
 
Gert Jan Zeestraten bor i Laukvik i Lofoten og hadde en BB11 som han ikke fikk brukt.  
Han ønsket å gi den til BB11 Gruppen i Arendal og kom likegodt med den på henger trukket av  
sin Volvo 240. I ekte BB11 ånd tilbakela han 3330 km t/r for å få levert båten. Denne båten 
ønsker vi å ha som rekrutteringsbåt slik at enda flere kan få gleden av seiling. Og selv om man 
ikke har satt sine spor i en seilbåt før kan man bare gjøre som Gert – studere langsomt.   
 

 
N-15 på vei fra Lofoten til Arendal 
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2012 sesongen  
 
Sesongstarten på seilerhytta har alltid stått høyt i kurs, og vi håper på 10 båter allerede fra starten 
av. Den sosiale rammen denne helgen med middag og overnatting på seilerhytta er en veldig flott 
start på seilsesongen. Med felles sjøsetting mot slutten av mai, kombinert med rammen rundt 
arrangementet håper vi å inspirere til stort fremmøte. Torsdagsregattaene vil som vanlig foregå 
gjennom sesongen. Det vil bli seilt tre regattaer på pølsebane hver torsdag, hvorav alle gjøres 
tellende i cupene. Foruten de faste torsdagsregattaene, gleder vi oss naturligvis til APL Race 
Week og NM som i år arrangeres i Kragerø. Disse er alltid årets høydepunkt.  
Vi arrangerer alltid klubbmesterskap i midten av september, og som avslutting av sesongen reiser 
BB-11 Gruppen på felles fjelltur etter båtopptak. 
 
 
Styret i BB-11 Gruppen har i år bestått av følgende medlemmer: 
 
Leder: Arild de Lange Nilsen 
Økonomi: Pierre Jean Nedergaard 
Styremedlem: Erik Christiansen 
Styremedlem: Kari Steller 
Styremedlem: Erik Dunseth  
Styremedlem: Jan Løschbrandt  
 
Representasjoner: 
 
Øyvind Fremmerlid, Styremedlem, ASF 
Arild de Lange Nilsen, Styremedlem, Klasseklubben BB11. 
 
Komiteer: 
 
Bjørn Anders Sti, Landbasert Anlegg, Prosjektgruppen 
Erik Christiansen, NM BB11, Prosjektmedlem 
Arild de Lange Nilsen, NM BB 11, Prosjektleder 
Arild de Lange Nilsen, APL RW 2011, ASF 
Jan Løschbrandt, Vagkomitte ASF 
 
Utdanning: 
 
Arild de Lange Nilsen, Arrangør 2 
 
 
 
 
BB-11 Gruppen, ASF  
Arild de Lange Nilsen 
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Resultater 2011 
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Klubbmesterskap 2011 
 
1 N-326 Eivind Berg 
2 N-107 Arild de Lange Nilsen 
3 N-114 Pierre Jean Nedergaard 
4 N-5 Ivar Hesseberg og Mathias 
5 N-218 Kari Steller og Anne Kjøge  
6 N-318 Torgeir Sti 
7 N-10 Terri Lynn Jay 


