
 

 

SEILLEIR I ARENDAL, PINSEN 2012 
 
 
I tråd med NSF’s ønske om at flere barn og ungdommer skal bli glade i å seile, arrangerte 
Arendals Seilforening sin første pinseleir i 2004. Det var en suksess med Optimist- og 
Europaseilere fra Oslo til Søgne. Siden har også andre jolleklasser og brettseilere funnet veien 
til vårt årlige arrangement. Vi er glade for at vi for åttende året kan invitere til seilleir i Arendal, 
pinsen 2012. 
 
Seilleiren i Arendal, pinsen 2012, er for alle jolle- og brettseilere samt yngre søsken. Det blir 
grupper tilpasset nybegynnere, aktive og også regattaseilere med internasjonal erfaring.  
 
For å få et godt treningsopplegg og sosialt miljø er vi avhengige av at det blir minst 6 påmeldte 
seilere i hver gruppe. Vi har hvert år lagt vekt på å skaffe dyktige og erfarne trenere til alle 
grupper. Som topptrener på brett kan vi nevne Michal Majewski.  
 

Trenere som så langt er på plass er Halvard Holden Feragen, Nicolai Christiansen, Martine 
Kjøge, Karine Holden Feragen, Jens Hopstock, Nicolay Egeberg, Henrik Christiansen, Jon 
Aksel Mortensen og Tonje Hopstock.  
Det jobbes kontinuerlig med å skaffe topptrenere, og vi vil via www.asf.no informere om 
oppdateringer på trenere.  
 
Deltakeravgiften dekker også en varm lunsj til seilerne på søndag og mandag. Det blir felles 
bespisning i hyggelige omgivelser. Hele familien inviteres til felles grilling på Seilerhytta, lørdag 
og søndag etter treningslutt.  Se påmelding og program for mer informasjon. Alle måltider 
foregår i Strandstua v/ Hove leirsenter. 
 
Overnatting: 
Overnatting i Hove leir, der det i hver brakke er 7 soverom med 4 senger i hver. 
Dyne, pute og sengetrekk må medtas eventuelt leies, samt vaskemidler og toalettpapir. 
Sluttrengjøring er ikke inklusive, men kan bestilles. 
Ytterligere beskrivelser og booking kan leses på www.hoveleirsenter.no 
Overnatting på Hove Camping, med 21 hytter og mange campingvognplasser. 
Ytterligere beskrivelser kan leses på www.hoveleirsenter.no 
 
Overnatting på Arendal Herregård, hotell og spa. Flere opplysninger finnes 
www.arendalherregaard.no. 
 
Overnatting i egen båt. 
Det er mulig å overnatte ved brygga på Seilerhytta eller i Færvik kilen. 
 
Knøtteklubb:   
Dette er et tilbud til yngre søsken som ikke seiler. Er du over 5 år og har lyst til å utforske 
skjærgården i Arendal, inviterer vi deg til Knøtteklubben!  
 
Det blir dager med overraskelser, øyvandring, krabbefiske og selvfølgelig masse lek og moro. 
Svømmevest er påbudt. Husk å ta med sekk med drikke, matpakke, badetøy og ekstra skift.  
 
Registrering lørdag sammen med seilerne. Knøttene mottar sin egen informasjonsmappe. 
 



 

 
 
 
Registrering 
Registrering vil finne sted fra kl 0900, lørdag 26.mai, i Strandstua på Hove. 
Alle seilere og Knøtter må være registrert og seilklare kl 1200.  
 
Leiren avsluttes med en uhøytidelig regatta på ettermiddagen mandag 28.mai. Start kl 1330. 
 
Vi gjør oppmerksom på at påmeldingen først er registrert når deltakeravgiften er innbetalt. 
 
Deltakeravgift – kr 800,- for seilere og kr 350,- for Knøttene. Registrering og betaling, skal skje 
via link på www.asf.no  
 
 Påmeldingsfrist: 13.mai 2012! 
 
Kontaktinformasjon: 
 
Ledere pinseleir: Trygve Sten Gustavsen 
 stengus@online.no 
 Mob. 91 61 46 69 
  
 Toralf Taraldsen 
 tt@staerk.no 
 Mob 91346731 
  
Leder Juniorgruppa i 
ASF 

Jørn Vevstad 

 jvevstad@online.no 
 Mob. 90763235 
  
Kontaktperson trenere Tonje Hopstock 
 thopstock@gmail.com   
 Mob. 90986920 
 
For mer informasjon og påmelding: www.asf.no  
 
 
Sikkerhet: 
Alle seilere skal benytte vest på vannet. 
Vi oppfordrer foreldre til unge seilere om å stille med følgebåt. 
Klubber med mer enn 6 deltagere skal stille med en trenerbåt pr. 6. båt/brett 
Alle båter bør forsikres, og vi kommer til å kreve forsikringsbevis på samme måte som på 
andre arrangementer. 
 
 
Vi håper å se mange av dere til noen flotte dager i Arendal! 
 
Sponsorer : 
Stor takk til våre sponsorer som støtter barne- og ungdomsaktivitetene i ASF! 
 
 



 

 
 
Se kart for lokalisering av Pinseleiren og banene!  
 
 



 

 

SEILLEIR I ARENDAL, PINSEN 2011 
 

PROGRAM 

 
Lørdag 26.mai 
Kl 0900 Start registrering seilere og Knøtter Strandstua 
Kl 1200 Åpning 

Seilere klare 
Strandstua 

Kl 1215 Knøtter klare Strandstua 
Kl 1530 Knøttene kommer hjem  
Kl 1600 Avslutning trening  
Kl 1700 TA m/GRILLMAT felles grill Seilerhytta 
   
 
 
Søndag 27.mai 
Kl 0930 Start trening Strandstua 
Kl 1000 Knøttetur Strandstua 
Kl 1230 Felles lunsj Strandstua 
Kl 13.30 Start trening Strandstua 
Kl 1500 Knøttene kommer hjem  
Kl 1630 Avslutning trening  
Kl 1800 Felles grill, ta med mat Seilerhytta 
 
Mandag 28.mai 
Kl 0930 Start trening Strandstua 
Kl 1000 Knøttetur Strandstua 
Kl 1200 Felles lunsj Strandsuta 
Kl 1300 Briefing Strandstua 
Kl 1330 Start avslutningsregatta  
Kl 1400 Knøttene kommer hjem eller er 

heiagjeng på regattaen? 
 

Kl 1500 Regatta forventes ferdig  
 Resultater Strandstua 
 Premieutdeling Strandstua 
 
 
 
 
 


