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SEILING FOR ALLE – HOVE-PROSJEKTET 
 
Bakgrunn 
De siste årene har interessen for brettseiling med utgangspunkt fra Brattholmen 
dessverre dalt. Det er flere grunner for dette. Etter at Torstein Hopstock og Eivind 
Feragen dessverre etter mange år ga seg som primus motorer i brettgruppa ble det et 
vakum etter dem. I tillegg har den rivende utviklingen innen brett og seil ført til at 
Brattholmen ikke er et optimalt sted å drive med brettseiling lengre. Mindre brett med 
seil som hovedsakelig er laget for slør og fungerer dårlig på kryss, gjør at Brattholmen 
fungerer på få vindretninger for brettseilere. De fleste lokale seilerne velger derfor å 
seile ut i fra Hasseltangen, Stølsvika eller som oftest Hove.  
 
I 2009-10 tok Morten Andersen initiativ sammen med Frode Nylen og dannet Arendal 
Freeriders (AF), en uformell gruppe av brettseilentusiaster, som etterhvert besto av ca. 
20 faste seilere, samt tilreisende om sommeren. Filosofien til AF var/er å seile og ha det 
gøy sammen både i og utenfor vannet, uansett nivå og med felles base slik at man også 
får med seg det sosiale aspektet. Freeriders-konseptet ble etterhvert adoptert flere 
steder i landet og Drøbak Freeriders er i dag Norges desidert største brettseilergruppe 
med egen værstasjon og varsling via ulike medier for felles seiling. 
 
Sensommeren 2013 begynte Terje Tønnessen, Jan Fasting og Morten Andersen å leke 
med tanken å organisere Arendal Freeriders som en egen brettklubb med hovedfokus på 
vannlek og moro med base på Hove, eller la Arendal Freeriders bli til brettgruppa i 
Arendals Seilforening (ASF). Styret i ASF (2013) likte idéen og Terje, Jan og Morten satte 
i gang med å beskrive konseptet og søke Gjensidigestiftelsen om midler til prosjektet.  
 
Seiling for Alle 
Konseptet Seiling for Alle ble godt mottatt av Gjensidigestiftelsen og ASF ble tildelt 
nesten hele summen det ble søkt om.  
 
Hovedfilosofien bak Seiling for Alle er å videreutvikle Arendal (Hove) som et attraktiv 
sted å primært drive brettseiling og seiling, men også andre tilknyttede 
vannsportsaktiviteter. Det kortsiktige målet er å etablere en base på Hove, med 
klubbhus, lager og utleie. Det langsiktige målet er at Hove skal bli et nasjonalt treffsted 
for unge seilere. Og at det en gang i fremtiden er seillinje på videregående skole i 
Arendal.  
 
I utgangspunktet er Seiling for Alle ikke knyttet til konkurranseidrett, og mottatt stønad 
skal brukes til å bygge opp senteret på Hove for å dyrke bredden. Men det tilrettelegges 
selvfølgelig for de som ønsker å konkurrere. (Budsjett som Gjensidigestiftelsen brukte 
som underlag ved tildeling av midler kan utleveres ved henvendelse til styret). 
 
Første sesongen (2014) har gått med til å komme på plass ute på Hove. Vi har fått leid en 
hytte som klubbhus (hytta som ligger foran kaféen). I tillegg har vi fått bygget en stor 
platting med lagertelt. Det vil bli tilrettelagt for garderobe og oppholdsrom i hytta. I 
tillegg bygges et lite verksted. Det er et veldig godt samarbeide med ledelsen på Hove 



Camping og flere samarbeidsprosjekter er i gang, blant annet om bruk av kafelokalet og 
bygging av badstue. 
 
Vi har også et samarbeid med kommunen og jobber mot skolene. I 2015 startes utleie av 
seilbrett og SUPer, i tillegg til torsdagstreningen og sommerkurs. Mer organisert 
utleie/kurs til skoler, grupper og en sommercamp er planlagt. 
 
Vi hadde noen åpne testdager i sommer kun markedsført gjennom jungeltelegrafen, og 
på de beste dagene var nesten samtlige seilbrett og SUPer på vannet. Vi snakker da om 
nærmere 35 personer + mange av de faste seilerne.  
 
Utstyr 
Utstyr det ble søkt om å kjøpe inn er seilbrett, katamaraner og SUP. 
 
Seilbrett 
Her er det supplert med en del flere nybegynner brett og rigger, i tillegg er det kjøpt inn 
noe mer avansert hardvindsutstyr til bruk for medlemmer og til utleie. 
 
Katamaraner 
Katamaraner er velegnet for å ta med funksjonshemmede og gi dem den gleden det er å 
seile. De er også velegnet for morsom seiling med flere barn av gangen. Det jobbes også 
for å få til seilkurs av katamaranene.  
 
Tanken er også at katamaranbåtene kan leies ut til kompetente seilere i klubben som 
kan dokumentere at de behersker katamaranseiling for helgetur med overnatting på en 
av våre flotte øyer i området. Dette har allerede har vært prøvd ut av arbeidsgruppen 
med stor suksess. 
 
Jan Kirkedam og Jan Fasting er ansvarlige for katamaranene. 
 
SUP 
SUP (Stand Up Padling) er tatt inn som en del av prosjektet. SUP er en lavterskel 
aktivitet som egner seg godt for alle aldre og som et godt treningssupplement og lek for 
den yngre garde når vinden uteblir. Noen av disse brettene egner seg dessuten godt for 
tradisjonell bølgesurfing i mindre bølger. Dette blir et nytt tilbud til unge (og eldre). Det 
vurderes også å invitere kiting inn som en del av dette.  
 
Et annet viktig element er at barn og ungdom skal lære om sjøen og hvordan beherske 
det å ferdes i og på vannet. Dette er lagt inn som et en del i den langsiktige 
planleggingen.  
 
Spørsmål om praktisk rundt Hove kan rettes til Terje Tønnessen, 
terjetonnessen(a)hotmail.com 
 
Andre spørsmål knyttet til prosjekt kan rettes til Jan Fasting, jan(a)fastingoutdoor.no 
eller Morten Andersen, morten(a)ongre.no 


