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Årsrapport, Tur & Hav, Arendal Seilforening 

for 2011 

Styret i 2011 har bestått av:   

Feda Grebovic (leder)  

Kim Reinfjord  

Kristian Eimind  

Tor Dahl 

Allan Larsen 

Tur og hav styremedlemmer fra 2010 fortsatte videre i 2011, med unntak av Jarle Stokke Olsen som 

ble valgt i foreningens hovedstyre.  

Hovedfokus for T&H styre var å holde høyt aktivitetsnivå i gruppa med regattaer og sosialsamlinger, 

samt rekruttering av nye seilere gjennom kurs og verving på regattadeltakelse.  

 

Regattaer 

Onsdagsregattaer  

Onsdagsregattaer har vært vår hovedaktivitet gjennom alle årene og i år har det vært god 

interesse for deltakelsen. Det stilte til sammen 29 båter på vårcupen og 23 på høstcupen. 

Største antall båter i en regatta var hele 18 båter. Magne, Kim og Tore tok de tre første 

plassene på vårcupen, mens høstcuppallen ble tatt av Tore, Sven Arne og Magne henholdsvis 

første til tredje plassering.  

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

å bli kjent med nye seilere.  

Vi reviderte banekart og seilingsbestemmelsene, for blant annet å gjøre dem mer 

nybegynnervennlige. Jarle og Allan gjorde stor jobb med å regne om gundertabellene og lage 

nye baner. Tettere målganger med Gundermetoden, bekrefter at den matematiske 

utregningen av tabellene var mer riktig enn det var gjort tidligere. Banen rundt Merdø har vært 

en god slager i år, og ble seilt ved alle vindretninger. 

Vi har flere gode ideer vi skal jobbe med videre, som også vil bidra at vi får flere båter ut på 

disse allemanns regattaer og som igjen vil skape et enda bedre miljø i gruppa.  

Tromøy Rundt  

Varm og solskinns dag med lette vindforhold sørget at hele 12 båter stilte på regatta rundt 

Tromøya. Dette var en stor fremgang i oppmøte båter i forhold til tidligere årene. Kim, Tore og 

Egil tok pallen i samme rekkefølgen. 

Klubbmesterskapet  

Klubbmesterskapet ble arrangert under tøffe regnfulle forhold, og bare 4 båter stilte opp på 

startlinja.  
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Flødeseilasen  

Vi stilte med 5 (av ca 50 deltakende) båter fra ASF i årets Flødeseilas. Seilasen vil bli husket 

som en av de tøffeste med sterke vindforhold og mye sjø som resulterte med to mastebrekk.  

Watski 2 star 

To båter ble påmeldt til årets seilas. Pga mastehavariet måtte Team Anda trekke seg for 

seilasen, mens andre båten White Lady fullførte seilasen og vant i klassen kystseilas. 

APL RACE WEEK  

Årets APL Race Week var ett av årets høydepunkter. Det var lagt ned en godt med arbeid for 

å få med flest båter til arrangementet. Ni Arendals båter stilte opp på startstreken av totalt 

atten påmeldte. Lette vindforhold og solskinn begge regattadagene, samt sosialsamling på 

kvelden og ved premieutdeling, gjorde dette til ett meget trivelig arrangement. 

Tromøya Twostar  

I år ble det for første gang at ASFs T&H gruppe arrangerer en shorthand regatta. Målet er å 

etablere en en-dags kystnær seilas til alle shorthand-interesserte seilere på Sørlandet. Det 

møtte opp 4 båter fra Tvedestrand, og 6 fra Arendal på startlinja. Det ble stilt sikkerhetskrav til 

båt og mannskap for denne regatta, men lette vindforhold gjorde at seilasen foregikk uten noe 

dramatikk. Vinnerbåtene var Anda i stor, og Bør liten lysklasse. 

Færdern 

Tre av Arendals båter, Ormen Lange, Renesanse og en ny båt i gruppa, Formula18 stilte opp 

og seilte Norges største seilas. 

Virtual Skipper   

Vi arrangerte vår og høst cup med virtuell (datamaskin) seiling på egen server tredje år på rad. 

18 deltakere frisket opp regler og taktikk med disse seilasene. Takket være Kim Reinfjord ble 

det også arrangert klubbmesterskap i lokalene til Sevan. 

Sørlandsmesterskapet  

Fløden, og APL Race Week var tellende regattaer i kåring av Sørlandsmestere. Det ble kåret 

mestere i tre forskjellige lysklasser 

- Magne Kåsa fra ASF i liten lysklasse 

- Odvar Larsen fra Søgne i meiddels lysklasse 

- Kim Reinfjord fra ASF i stor lysklasse 

 

Fellestur 

Det ble arrangert felles tur til Lyngør som en sosial arrangement for våres medlemmer. 
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Kurs og foredrag 

I våren arrangerte vi en nybegynner kurs i seiling med ca. 30 deltakere. Finn Andreassen holdt 

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

I sommer, dagene før APL race Week, ble det også arrangert praktisk kurs i trimming med Per 

Christian Bordal, en av aktørene i Norsteam prosjektet.  

Høstsamling med premieutdeling  

Vi lånte lokalene i Stenhuset til et veldig hyggelig arrangement, med ca 40 oppmøtte. Det ble holdt 

premieutdeling for vårcup, høstcup og klubbmesterskapet. Etter den, så vi på bilder og video fra årets 

begivenheter, vellaget av Kim, og Jarle arrangerte en regel-quiz. 

Dugnader  

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

mange var med i organisering av diverse regatta og mesterskap. 

Møter 

Styret hadde flere møter i løpet av året. 

For å nå gruppens seilere interaktivt ble det brukt eget Tur&Hav e-postliste. Det ble også opprettet 

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

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

ASF, Tur & Hav leder 

 


