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Årsmøte, styresammensetning og verv
Det ble gjennomført årsmøte i Solinggruppa i ASF mandag 9. januar kl 20:00. Ca 20 personer hadde
funnet veien til Moringen pub for gjennomgang av 2005 og for å høre og diskutere planene for 2006.
Avtroppende styret fremla ønske om å gjennomføre årsmøtet hvert år, der det blant annet blir valgt
nytt styre. Gammelt styre fungerer som valg komité. Eilert, Jan, Finn og Johan tok en ny sesong,
Petter sa takk for seg. Sven Atle Svensen(NOR-126) ble valg inn som nytt styremedlem.
Styret i Solinggruppa for 2006 har dermed bestått av Johan Nyland (leder), Finn Thorkildsen
(sekretær), Sven Atle Svensen (lokale arrangement), Jan Kirkedam (ekstern kontakt) og Eilert Vierli
(teknisk ansvarlig).
Vi vil også rette en takk til personer som har hatt soling-relaterte verv i løpet av 2006: Petter
Hammarstrøm (styremedlem Norsk Solingklubb), Preben Asbjørnrød (styremedlem Norsk
Solingklubb), Jan Kirkedam (vara til styret i den internasjonale Solingklubben) og Preben Asbjørnrød
(medlem komité i ASF for nytt seilanlegg).

Generelt
Det ser ut til at vi har fått en sterk og levedyktig solingflåte i Arendal, og fortsatt kommer det nye
båteiere. Samtidig som flere gamle Soling seilere bytter ut og oppgraderer. Solingflåten i ASF har
vokst fra 24 til 27 båter, hvorav ca 20 av disse har vært i aktivitet i 2006. Selv om tilgangen på norske
båter har vært avtagende har det vært stor omsetning i året som har gått. Mange team har byttet ut
den gamle båten med en nyere modell. Konkurransen i toppen har hardnet til, både mht.
seilferdigheter og utstyr. Flere team har måtte reise utlands for å finne tilfredsstillende båter. Dette
har frigitt båter i overkommelig prisklasse lokalt for eventuelle nye som har ønsket å prøve seg i
solingklassen.
Det har vært jobbet godt i hele solingmiljøet, både innenfor og utenfor styret. Aktivitetsnivået har
vært høyt gjennom hele året, med inneseiling og fysisk trening om vinteren og med ukentlige
onsdagsregattaer både i vår- og høstsesongen. Kvaliteten både på seilingen og gjennomføringen av
arrangementene har hatt en merkbar kvalitetsheving i 2006. Selv om det fortsatt kan være god
strekk i feltet har avstanden blitt mindre mellom første og siste båt. Samtidig har den store
deltakelsen gjort at det er kamp om plassene både foran og bak i feltet.
Vi vil spesielt nevne NOR 128 Wild Thing, med Preben Asbjørnrød til rors, og med Richard Fikse og
Bernt Ole Christensen som mannskap. De har vært spesielt aktive og deltatt i en rekke internasjonale
regattaer gjennom året (vårregatta i Castiglione i Italia, Kimsee Omega Cup i Tyskland, EM i Ungarn,
Åpent Soling NM på hjemmebane, seilweekend i Skive og VM i USA). Det har gitt resultater. Ved
utgang av 2006 lå Wild Thing helt oppe på 3. plass på verdensrankingen. Gratulerer!
Det store høydepunktet her hjemme var Soling NM 2006 som ble arrangert som åpent mesterskap i
tilknytning til APL Race Week. Det ble en stor opptur for hele miljøet og inspirerte til økt satsing frem
mot EM på hjemmebane i 2007, som ligger an til å bli tidenes solingarrangement med 49 påmeldte
båter allerede ved utgangen av 2006.
I det videre gis det den kort oppsummering av deltakelse i internasjonale arrangementer og
gjennomførte lokale arrangementer.
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Internasjonale arrangementer
Vårregatta i Castiglione, Italia
NOR 128 startet seilsesongen tidlig og dro båten sørover på
Kontinentet for deltakelse i vårregatta i Castiglione della Pescaia i
Italia 13. – 15. april. Wild Thing med Preben Asbjørnrød til rors gikk
bort og kapret en imponerende andreplass i vårregattaen med den
sterke serien 2,1,3,4,6,2,6. Vinnerne HUN 77 med Wossala i spissen
dominerte og var i en klasse for seg.

Kimsee Omega Cup, Tyskland
Fra Italia gikk turen videre for NOR 128 for deltakelse i Kimsee Omega
Cup 29. april til 5.mai. Her endte Wild Thing til slutt på 9. plass.

Soling EM, Ungarn
3 arendalsbåter dro til EM på Ballatonsjøen i Ungaren. Noe
vanskelige seilforhold, men kanon moro i følge våre seilere.
Spennende seilaser, hyggelige mennesker, mye å lære og å le av.
NOR128 med Preben Asbjørnrød ble beste norske båt med 14.plass
og sier selv at de ikke innfridde egne forventninger om å fullføre
blant "top ten". De viste mye god seiling under mesterskapet og var
stadig høyt oppe i rundingene. NOR 135 med rormann Finn
Thorkildsen endte på 20. plass og NOR 148 med Jan Krøger til rors ble
nummer 21. Dette er gode plasseringer i de vekslende
vindforholdene på Balaton-innsjøen. En dag ble det ikke seilt fordi
vinden uteble. En annen dag ble det avblåst pga for mye vind, noe de
norske båtene vel gjerne hadde seilt i! Alt i alt et meget bra
mesterskap.

Seilweekend i Skive
I kjølevannet av et vellykket NM på hjemmebane og satsing frem mot
VM dro Preben i trådene for seilweekend i Danmark i midten av
september. God oppslutning av 4 norske og 5 lokale båter. I Skive er
det nå et voksende Soling miljø. Flere kjøpere ligger klare i
startgropen for å skaffe seg en god Soling. Markedet er tøft om
dagen mht nyere båter. Preben i NOR 128 viste klar VM form. Feide
alle av banen med 3 strake seire. Så etter en lengre treningsøkt og
regattahelg i Skive kunne NOR 128 med Preben Asbjørnrød til rors,
Richard Fikse og Bernt Ole Christensen ombord vende hjem igjen
med en god følelse for VM.

Soling VM, USA
To norske båter tok turen til Soling VM i USA. Tønsbergbåten NOR
130 med Tina Mikland til rors og vår egen NOR 128 Wild Thing med
Preben, Richard og Lolle. I Soling VM ble det seilt ni regattaer over
fem dager. NOR 128 kom på en imponerende 8. plass.
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Lokale arrangementer
Soling Cup
Hver onsdag fra begynnelsen av mai til slutten av september ble det
også i 2006 gjennomført seilaser i farvannet omkring Brattholmen.
Hver andre onsdag ble det seilt inntil 2 seilaser på pølsebane. De
resterende onsdager seilte vi på faste merker sammen med Tur &
Hav. For vårsesongen ble det gjennomført 12 seilaser med 16
forskjellige startende båter. Gjennomsnittlig deltok 10 båter. Etter
en jevn og spennende vårsesong og en mye omdiskutert runding,
vant til slutt NOR 142 AKAS Sailing Team med Lars Ingeberg til rors
vårcupen, tett etterfulgt av NOR 124 med Gunnar Semb, Hans Petter
Asser og Svein Leikanger.
I høstsesongen ble det gjennomført 13 seilaser med hele 19
forskjellige startende båter. Gjennomsnittlig startet over 10 båter. På
det meste stilte 14 båter til start på en vanlig onsdagsregatta. Etter
en lang sesong med mange seilaser, mye spenning og mange nye
ansikter, var det fredag 29. september duket for det endelige
oppgjøret i høstcupen. Jevnere i innspurt har det neppe vært noen
gang. NOR 128 ledet før siste avgjørende onsdagsregatta. På de neste
fem plassene var det utrolig tett. NOR 124 lå på andre mens de neste
på lista fulgte på med et poengs stepp. Og først i den 13. og siste
seilasen i høstcupen at det ble avgjort. Det sto til slutt mellom lagene
i NOR 140 med Eilert, Eivind og Bjørn i båten og NOR 142 med Lars,
Frode og Tor om bord. Det ble avgjort på siste lensen. NOR 142 trakk
det lengste strået, og vant dermed sammenlagt både vår- og
høstcupen. Gratulerer!

Tromøy rundt
Soling ble seilt som egen klasse i Tromøy rundt og Solinggruppa
samarbeidet med Tur & Hav om dette arrangementet. 7 Solinger
stilte til start på en dag med svært lite vind ved start. Heldigvis tok
vinden seg opp og det ble en fin tur rundt Arendals store ø. Vinner av
årets seiltur ble NOR 140 (Lyngvi, Vierli, Johanssen).

Seilkurs for voksne
Solinggruppa gjennomførte sitt nå "tradisjonsrike" kurs i juni. Denne
gangen var det 14 deltakere, ca 50 / 50 menn og kvinner. For små kr
400,- fikk de servert "kjøkkenveien" til suksess som seiler. Kurset gikk
over en kveld og en dag. Med tilhørende servering.
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Soling NM
Arrangementet ble en skikkelig suksess som det er lov til å være
stolte av. Varierende seilforhold, og mye sol satt preget på et vel
gjennomført NM. Deltakelsen var stor med mange gode seilere. Det
var trangt om plassen under årets NM, både ved krana, i havna, i
seilteltet og på banen, og ikke minst rundt merkene. Hele 35 båter
var anmeldt til arrangementet, 31 dukket opp. Alle seilerne og
funksjonærene var klare til dyst etter at båtene var ferdig rigget
fredags kvelden. Lørdagen ble det avholdt tre seilaser og samme
søndagen. Totalt 6 seilaser inklusive en strykning ble grunnlaget for å
kåre årets norske mester, som ble GER 300, med Roman, Georgios og
Vidar. 2. premie gikk til NOR 133, med Dag, Eskil og Arne, 3. premie
gikk til NOR 142, med Lars, Alf og Tor. Det ble også utdelt Jan Herman
Linges pokal til beste båt uten rivester og med bunnstoff. Pokalen
gikk til NOR 66 med Jan Hammarstrøm til rors. Samme skipper trakk
det lengste strået og fikk også Clasic Soling Trofe. Det ble også delt ut
premie til beste kvinnelige dekksgast. Dette trofé gikk til Elisabeth
Sedevy i NOR 141. Vi retter en takk til alle deltakere, funksjonærer og
de som var med på å hjelpe dette arrangementet i havn. Nå er det
bare å planlegge for alle å komme tilbake til neste års EM, så får vi se
om vi kan finne noen flere mål etter dette.

Klubbmesterskap
Klubbmesterskapet ble gjennomført på pølsebane i området rundt
Brattholmen. 7 båter fikk seilt 4 korte seilaser. Mye båthåndtering og
mange merkerundinger på en dag. Wild Thing var i en klasse for seg,
med 4 strake førsteplasser. Selv med grunnstøting og etter å ha gått
tilbake til start uten å ha tjuvstartet kom de først, gratulerer.
a1Revolution seilte inn til en nesten like klar andre, bare slått i en
seilas av Cockatoo 2. En flott dag på fjorden, i hyggelig sameksistens
med joller og brett. Dette må vi ha mer av.
Fredag kveld før KM var det medlemsfest på Seilerhytta. Anne, Johan
og Henrik hadde stelt i stand en flott fest, med skalldyrsbuffe, og over
40 feststemte seilervenner samlet. Hyggelig stemning og fin
gjennomføring.
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Inneseiling
2006 sesongen startet der 2005 sluttet, med inneseilingskvelder på
Moringen pub. Dette var lagt til annenhver mandag fra kl 20.
Hensikten var å utveksle erfaringer og forberede neste sesong.
Oppsett av båter, trimm, regler og taktikk sto på programmet. Ca 30
seilere var møtt frem på Moringen en vinterkveld for seilprat og
regelpåfyll. Trond Strandenes fra Grimstad seilforening kom,
provoserte litt, spurte mye og formidlet seilreglene på en måte som
fikk mange til å lengte ut på regattabanen.

Trim
Hver tirsdag kl 20 i vintersesongen ble det gjennomført trim (av
kropper, ikke seil) i gymsalen på Hisøy skole. Dette har vi fulgt opp
igjen i høst med treninger i Stintahallen fredager kl 17 (da gymsalen
på Hisøy er under oppussing). Treninga ble i høst åpnet for alle i
Seilforeningen. Flere har vært innom slik at vi nå er representert med
alle grupper; jolle seilere, BB1 seilere, tur og hav og Soling seilere. Vi
har god plass i hallen.

Andre arrangementer
Handikapleir på Hove
NOR 124 og NOR 144 stilte sporty båt og rormann til disposisjon 2
dager i forbindelse med handikapleir på Hove. Dette var det mange
som satte pris på.

Økonomiprosjekter
Soling har også bidratt med å stille med henholdsvis 7 og 10 båter
med rormann på arrangementer for Kystverket og Markedskraft.
Dette har gitt klingende mynt i kassa til seilforeningen.
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Resultater
Tromøy rundt
1 NOR-140 Kick-off (Lyngvi, Vierli, Johanssen), 2 NOR-135 a1Revolution (Thorkildsen, Kirkedam, Carstensen), 3 NOR-111
www.BEAUMONDE.no (Leikanger, NN, NN), 4 NOR-148 Cockatoo 2 (Krøger, Hammarstrøm, Nordby), 5 NOR-73 Reloaded
(Strandenes, Castberg, Strandenes), 6 NOR-144 Skyggen (Nyland, NN), 7 NOR-126 G. Y. Paradise (Major, Storhaug, NN), 8
NOR-142 AKAS Sailing Team (Asbjørnrød, Kirkedam, Dahl)

Vår Cup
1 NOR-142 AKAS ST (Ingeberg/Larsen, Kirkedam, Dahl), 2 NOR-124 Swooshi (Semb, Asser, Leikanger), 3 NOR-135
a1Revolution (Thorkildsen, Kirkedam, Carstensen), 4 NOR-148 Cockatoo 2 (Krøger, Hammarstrøm, Nordby), 5 NOR-140
Kick-off (Lyngvi, Vierli, Johanssen), 6 NOR-91 Pepper (Mackrill, Brachel, Røen), 7 NOR-107 Adina (Berntsen, Kristiansen,
Pedersen), 8 NOR-122 Crazy Kanguruh (Rose, Carlsen, Skindlo), 9 NOR-144 Skyggen (Zeiffert, Kroneberg, Nyland), 10 NOR114 Pusnes (Moberg, Ellevold, Hamnes), 11 NOR-87 Loveboat (Stokke-Olsen, Stokke-Olsen, Rasmussen), 12 NOR-126 G. Y.
Paradise (Major, Svensen, Aarsnes, Slåttelia), 13 NOR-100 JanOle (Gromstad, Mortensen, Mortensen), 14 NOR-111
www.BEAUMONDE.no (Leikanger, NN, NN), 15 NOR-73 Reloaded (Strandenes, Castberg, Strandenes), 16 NOR-33 Fri
(Terkelsen, Larsen, Stiansen)

Soling NM 2006
1 GER-300, YCBG (Kock, Nikoltsis, Tregde), 2 NOR-133 Aclima, Tønsberg Seilforening (Usterud, Ottestad, Goldeng), 3 NOR142 Akas Sailing Team, Grimstad Seilforening (Ingeberg, Larsen, Dahl), 4 NOR-128 Wild Thing, Arendals Seilforening
(Asbjørnrød, Christensen, Fikse), 5 DEN-126, Randers Seijlforening (Lavrsen, Lavrsen, Moesgaard), 6 NOR-100 JanOle,
Arendals Seilforening (Gromstad, Mortensen, Mortensen), 7 NOR-127, Tønsberg Seilforening (Thon, Thon, Pettersen), 8
NOR-135 a1Revolution, Arendals Seilforening (Thorkildsen, Kirkedam, Carstensen), 9 NOR-141 Tønsberg Seilforening
(Kristiansen, von Huth, Sedivy), 10 NOR-124 Swooshi, Grimstad Seilforening (Semb, Asser, Leikanger), 11 NOR-116
Tønsberg Seilforening (Kristiansen Norveel Fredrik Rygh), 12 NOR-66 Drøbaksund Seilforening (Hammarstrøm, Hage,
Hammarstrøm), 13 NOR-115 Bjøring, Tønsberg Seilforening (Erikstad, Morten, Speren), 14 NOR-145 Naomi III Gäsøkalven
Seilselskab (Borge, Sårheim, Borge), 15 NOR-91 Pepper, Arendals Seilforening (Mackrill, Brachel, Røen), 16 SWE-111 Idun,
Härnösands Segelsällskap (Ågren, Ågren, Wikman), 17 NOR-140 Team Kick-off, Arendals Seilforening (Lyngvi, Vierli,
Johanssen), 18 DEN-99 Attrup DSK (Nielsen, Christensen, Krogh Nielsen), 19 NOR-73 Reloaded Grimstad Seilforening
(Strandenes, Castberg, Strandenes), 20 NOR-117 Happy Happy Arendals Seilforening (Messel, Kjøge, Hvass), 21 NOR-148
Cockatoo 2 Arendals Seilforening (Krøger, Hammarstrøm, Nordby), 22 NOR-33 Fri Arendals Seilforening (Terkelsen, Larsen,
Stiansen) 23 NOR-122 Crazy Kanguruh Arendals Seilforening (Rose, Carlsen, Skindlo), 24 NOR-144 Skyggen Arendals
Seilforening (Zeiffert, Kroneberg, Nyland), 25, NOR-107 Adina Grimstad Seilforening (Berntsen, Kristiansen, Pedersen), 26
NOR-130 Tønsberg Seilforening (Mikland, Fremming, Rekdal), 27 NOR-87 Loveboat Arendals Seilforening (Stokke-Olsen,
Stokke-Olsen, Rasmussen), 28 NOR-65 Asker Seilforening (Ormstad, Svendsen, Ormstad), 29 NOR-126 G Y Paradise
Arendals Seilforening (Major, Aarsnes, Slattelia), 30 NOR-114 Pusnes Arendals Seilforening (Moberg, Ellevold, Hamnes)

Klubbmesterskap
1 NOR-128 Wild Thing (Asbjørnrød, Christensen, Fikse), 2 NOR-135 a1Revolution (Thorkildsen, Kirkedam, Carstensen), 3
NOR-148 Cockatoo 2 (Krøger, Hammarstrøm, Nordby), 4 NOR-91 Pepper (Mackrill, Brachel, Røen), 5 NOR-144 Skyggen
(Zeiffert, Kroneberg, Zeiffert), 6 NOR-140 Kick Off (Vierli, Johanson, Berg), 7 NOR-66 Dansken (Larsen, Terkelsen, Stiansen)

Høst Cup
1 NOR-142 Akas Sailing Team (Ingeberg/Larsen, Kirkedam, Dahl), 2 NOR-140 Kick Off (Vierli, Johanson, Berg), 3 NOR-124
Swooshi (Semb, Asser, Leikanger), 4 NOR-135 a1Revolution (Thorkildsen, Kirkedam, Carstensen), 5 NOR-148 Cockatoo 2
(Krøger, Hammarstrøm, Nordby), 6 NOR-128 Wild Thing (Asbjørnrød, Christensen, Fikse, Husum), 7 NOR-122 Crazy
Kanguruh (Rose, Carlsen, Skindlo), 8 NOR-91 Pepper (Mackrill, Brachel, Røen), 9 NOR-144 Skyggen (Zeiffert, Kroneberg,
Nyland), 10 NOR-87 Loveboat (Stokke-Olsen, Stokke-Olsen, Rasmussen), 11 NOR-126 G.Y.Paradise (Major, Svensen,
Aarsnes, Slattelia), 12 NOR-147 Reloaded (Thorkildsen, Kirkedam, Carstensen), 13 NOR-114 Pusnes (Moberg, Ellevold,
Hamnes), 14 NOR-146 Sauna (Zeiffert, Kroneberg, Zeiffert), 15 NOR-107 Adina (Berntsen, Kristiansen, Pedersen), 16 NOR33 Fri (Terkelsen, Larsen, Stiansen), 17 NOR-100 Jan Ole (Gromstad, Mortensen, Mortensen), 18 NOR-66 Dansken (Larsen,
NN, NN), 19 NOR-101 Pysjpopbaluba (Vierli, Bierud, NN)
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