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 Nytt styret er på plass og vi har avviklet 2 styremøter siden årsmøte 12. februar.   

(Geir Lundkvist Formann, Britt Kaiser nestleder/leder huskomite, Ole Stenersen 

kasserer, Per Arne Høstvang Sekretær/leder Jollegruppa, Per Holt leder Tur & Hav, 

Bjarne Pettersen leder Regattakomite, Tore Mørck leder Datakomite, Charlotte Blixen 

Halvorsen vara)                 

Styret har bl.a. behandlet: 

- Rekruttering av nybegynnere 

- Trening på vannet for viderekommende optimist-joller, RS Feva og Snipe 

- Jubileumsaktiviteter – seilforeningen 80 år! 

- Oppussing av seilerhuset 

- Utvikling av vår IKT plattform  

- Kjøp av ny Startbåt 

 

 Ny hjemmeside er under utvikling og skal være klar til 1. april. Du logger deg enkelt 

på med vårt nye domenenavn www.seilforeningen.no  (se egen informasjon) 

 

 Vårens vakrest eventyr står for tur med båtpussen og forberedelsene til en ny sesong.  

Mastedugnad 15. april. Alle båtene som står i opplag på land skal sjøsettes lørdag 18. 

april.  For dere som har planlagt å pusse båt i påsken, ber vi om at dere viser spesielt 

hensyn til naboene i helligdagene. Med hensyn til støy, støv og parkering. 

 

 Trening og seiling på vannet starter med nybegynnerkurs 9. april kl. 18.00. Vi ønsker 

barn og foreldre til velkommen til kurs og seiling.  Optimistjolle har vi til utlån. Nytt av 

året starter v med fellestrening annen hver onsdag for Snipe med Karl Otto som 

trener. Første samling er 25. mars med teori.  Horten Seilforening satser også nå på 

Snipe så vi forsøker å få til et aktivt Snipemiljø mellom Rørestrand og Åsgårdstrand. 

 

 Tirsdagsseilasene for tur & hav starter 12. mai kl. 18.00. I fjor var vi fra opptil 15 båter 

på startsstreken og i år forventer vi enda flere.  Dette er uhøytidelig seiling for hele 

familien med kaffe og gode historier på land etterpå.  Vi seiler med handicap regler 

(Norlys) så alle kan delta.  

 

 

 

http://www.seilforeningen.no/
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 Seiltinget 2015 - formann har deltatt på Seiltinget til Norges Seilforbund som 

arrangeres annen hvert år og behandler strategiplaner, handlingsplaner og 

årsmøtesaker for den neste tingperioden 2016 og 2017.  Min oppfatning er at NSF for 

tiden arbeider bra under ledelse av President Thor Møinichen. NSF har fokus på både 

toppidrett og breddeidrett gjennom satsing på barn og ungdom, så vel som tur og 

familieseilerne.  

 

 Oppussing og nytt møterom – Storsalen i seilerhuset er nå nymalt og fremstår som et 

mye mer attraktivt lokale for interne møter og utleievirksomhet. Servicebygget er 

ferdig og vi har fått 2 nye flotte møterom – det største rommet ble innviet på 

årsmøte. 

 

 Dugnader – Vi har et stort seileranlegg som trenger jevnlig ettersyn og vedlikehold. 

Snart vil du få tilsendt dugnadslisten med en oversikt over når vi trenger din hjelp. 

Men allerede nå kan du holde av dagene lørdag 25. april og lørdag 17. oktober, det 

blir datoene for hoved-dugnad. 

  

 Siste Torbjørn Lunde har takket ja til å påta seg vervet som Havnesjef mer info følger 

etter påske. 

 

 Med dette ønsker jeg alle en riktig God Påske på fjellet eller ved sjøen! 

 

Åsgårdstrand, 26.03.15 

 

      

Kontakt: Geir Lundkvist 

Åsgårdstrand seilforening 

formann@seilforeningen.no 

92 88 77 08 

Postboks 65 

3179 Åsgårdstrand 

http://seilforeningen.no 
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