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Det var seilsportinteressert ungdom som dro
foreningen igang i 1935, og fra stiftelsen og
fremover til 1950 - med et avbrudd i
krigsårene - ble det årlig avholdt
sommerregatta for lokale snekker og sjekter.
15 til 20 båter stilte til start, og disse
regattaene var de rene folkefester i
Åsgårdstrand med en mengde tilskuere på
bryggene og langs stranden.

I 1957 ble KNS ' landsregatta for småbåter
lagt til Åsgårdstrand. Dette var en
kjempeoppgave for landets minste forening som ennå var forholdsvis ung og uerfaren.
250 båter og 450 seilere deltok over 3
regattadager, og takket våre god planlegging
I 1950 feiret man Åsgårdstrands 400 års
og full innsats fra foreningens medlemmer og
jubileum som ladested, med seilasen som et av
mange av byens innbyggere for øvrig, ble
innslagene i festlighetene. Dette ble den
arrangementet gjennomført med suksess.
største regatta til da, med 30 båter hvoriblant
Draker, 12½ kvm og Færdersnekker i tillegg
Denne vellykkede avvikling førte til økt
til Åsgårdstrands tradisjonelle snekker og
anseelse for Åsgårdstrand Seilforening, og
sjekter, og med deltagelse fra Færder og
var en stor inspirasjon for foreningen selv.
Tønsberg seilforeninger. Dette forholdsvis
Den var meget aktiv i årene som fulgte, og
store arrangement ga støtet til økt
medlemstallet økte fra 36 i 1950 til 144 i
foreningsvirksomhet. Det ble nå avholdt
1970.
medlemsmøter - også om vinteren - med
sakkyndig instruksjon i seiling og
Dette året ble foreningen tilsluttet Norges
reglementer. Regattautstyret ble komplettert
Idrettsforbund og ble medlem av Norges
og det ble ordnet med bedre muligheter for
Seilforbund som da hadde overtatt KNS'
slippsetting m.m.
funksjon som landsforbund. Det ble nå
avholdt opptil 5 til 6 regattaer hvert år, med
Fra 1950 og utover ble det årlig avholdt 3
over 50 deltagende båter og økende utenbys
regattaer med opp til 40 startende båter hvorav
tilslutning. Foreningen har også årlig påtatt
flere fra andre foreninger, særlig Tønsberg og
seg nasjonale og internasjonale
Færder. De klasser som deltok disse år var
mesterskapsseilaser. Medlemstallet har i de
Draker, 12½ kvm, Færdersnekker, Oslojoller,
senere år ligget på rundt 200.
Grimstadjoller og Kragerøterner. De gamle
snekker og sjekter var med for siste gang i
Til Landsregattaen i 1957 ble det oppført et
1953.
klubbhus ved daværende nordre molo. Denne
"Seilerhytta" var i bruk til 1984 da den ble
I 1954 ble foreningen tilsluttet Kongelig
erstattet av det nye flotte seilerhuset i
Norsk Seilforening, som den gang hadde
"Gropa".
funksjon som landsforbund. I 1955 ble det
opprettet junioravdeling, og det kom fart i
rekrutteringen. En sterkt medvirkende årsak til
dette var at begynnerbåten A-jollen kom i
bruk på denne tiden.

