Årsrapport BB-11 Gruppa ASF 2014

BB-11 Gruppen i Arendals Seilforening kan se tilbake på tjuve sesonger med jevn vekst av
seilere, aktivitet, vinteropplag, vennskap og kunnskap.
Årets aktivitets nivå generelt kan sies å ha vært det høyest noen gang på flere områder.
Antall sjøsatte båter ble i år 17, som er ny rekord, og hele 15 av disse var samlet på vår felles
brygge. Bryggen er også ny av året og ligger nå ved gjestebrygga. Denne har bidratt mye for både
trivsel, miljø og en sikker havn; noe vi er takknemlig for, og takker Havnevesenet for det gode
samarbeidet.
Videre har vi hatt formidabel deltakelse i BB11 hallen gjennom vinteren på våre faste samlings
dag, torsdag. Rundt 15 ivrige seileren har vært samlet hver torsdag. De fleste restaurerer båtene
sine, og mange har hjulpet med å forbedre/oppgradere lokalene.

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
Vinterfest & Kurs
Sesongstart på Seilerhytta
Vårcup
Sommercup
Høstcup
NM/NOV Race Week
Klubbmesterskap
Samlet Vinteropplag
Etter 13 sesonger er vi svært godt fornøyd med vårt tilholdssted nær Krøgenes (Arendal
Listehøvleri).
I alt står det nå 34 båter; fordelt på 24 BB-11, 3 sjekter, 2 Folkebåter, 1 32 ft Daycruiser, 1
oselver, 2 Furuholmen fra 1930 årene og 1 GH430.
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Pause bua er under stadig utbedring, og er til stor glede for medlemmene. Inneværende år har vi
montert kjøkkeninnredning, lagt opp strøm med lamper, montert Whiteboard, hengt opp bilder;
og montert ute belysning, for å nevne noe.
Hver annen torsdag har vi også holdt ett 20 min. innslag med teori etter pausen, som i høst har
vært rettet mot taktikk fra start til mål.
Inneværende år ferdigstilte vi også egen område for arbeid på master, påbegynt bod for lagring av
regatta utstyr og annet utstyr.
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.

Vinterfest & Kurs

Vi har lenge hatt ett ønske om å gjenoppta tradisjonen med en sosial samling på vinteren.
I år gjorde vi dette på Sandvigen Fort, og siden våre fester og arrangementer skal være litt ekstra,
arrangerte vi derfor ett kurs samme dagen.
Trygve Bernhardsen stilte og tema for dagen var "Fra start til mål". Kurset ble holdt fra kl. 12:00
til kl.16:00 med en halvtimes pause, hvor det ble servert risgrøt med tilbehør. 16 påmeldte.
En utsøkt egen komponert 3 retters middag ble servert på kvelden, med 22 påmeldte.
Festkomiteen gjorde en fabelaktig innsats, og denne tradisjonen er dermed gjeninnført.
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Sesongstart
8 båter stilte til start på en dag som kan betegnes som en av årets vakreste, til tross for svak vind.
Vi fikk en flott tur ut Galtesund og på Merdø fjorden, før båtene seilte i retning Seilerhytta, hvor
vi ble møtt av melodier fra sekkepiper. BB11 seilerne Petter Harris & Kenneth Valentine stilte til
alles overraskelse opp i fult "Great Highland Bagpipe" kostyme med tilhørende sekkepipe, og
spilte in sesongstarten på Seilerhytta, som for anledningen var pyntet til fest av Festkomiteen.
Solen strålte hele ettermiddagen og det ble livlig rundt bordene både ute og inne. Hele 25 stykker
var samlet til en tre retters middag som ble tilberedt i sin helhet på Seilerhytta. Ut på kvelden ble
det vist en lysbilde seanse som gjenspeilet siste års aktiviteter.
Mange overnattet, frokosten ble servert kl. 10 og så seilte vi inn klokken 13.
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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.
Knubben er vårt trofaste tilholds sted for pausen hver torsdag, unntatt på siste regatta i Vår &
Høst cupen hvor vi samles på restaurant etter 3 strake seilaser, noe som har vist seg å være ett
veldig populært innslag i år.
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NM/NOV Race Week
Under årets NM/NOV Race Week 26-27 juli deltok det 23 båter; hvor 13 av disse var fra ASF.
Det var ett flott arrangement på Byfjorden. Det ble i alt gjennomført 6 seilaser.
N-326 Med Eivind Berg og Tore Buer tok NM pokalen, som for øvrig er første gang denne
havner i Arendal.
N-312 med Petter Mørland Pedersen og Christian Botha kom på en andre plass. Tidligere grossist
i NM Jørn & Eivind Pettersen fra Brevik kom på en tredje plass.
Lørdag var alle samlet til hyggelig grilling i Sail Village ved Arendal Gjestehavn.
ASF gjorde en glimrende jobb med det sportslige.
Vi skylder stor takk til NOV, Arendals Seilforening og alle medhjelpere.
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Klubbmesterskap
Det stilte 12 båter til start under årets klubbmesterskap.
Aslak & Amira Pedersen, Gro Valle, Malcolm & Didrik stilte opp og gjennomførte et perfekt
regatta arrangement, i ett forrykende regnvær! Vi ønsker å takke for hjelpen vi får til å arrangere
bl.a. klubbmesterskap!
N-326 med Eivind Berg & Tore Buer gikk av med seieren med kun første plasser som tellende.
N-258 med Sigurd & Sivert Pihl tok en flott andre plass, mens N-114 med Pierre Jean
Nedergaard & Jan Løschbrandt fikk tredje plassen.
Etter regattaen ble det som vanlig servert en flott middag av festkomiteen på seilerhytta, hvor vi
var 24 til bords. I år var det 15 stykker som overnattet til dagen etter, og fikk frokost på
bryggekanten.
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Representasjoner, komiteer og utdanning
Representasjoner
Arild de Lange Nilsen, Styremedlem BB11 klubben
Pierre Jean Nedergaard, Valgkomiteen BB11 Klubben
Komiteer
Philippa Jane Clark, Styret ASF, kasserer

Styret i BB-11 Gruppen har i år bestått av følgende medlemmer:
Ledere: Eivind Berg & Pierre Jean Nedergaard
Styremedlem: Erik Dunseth
Styremedlem: Duncan Hubbard
Styremedlem: Rune Speikland

BB-11 Gruppen ASF
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Resultater 2014
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