NY SESONG FOR STORBÅTSEILERNE PÅ STEILENE

NESODDEN
SEILFORENING

Hei alle sammen
Det er med stor glede jeg tar fatt på
sesong som nyvalgt leder for Nesodden
Seilforening. Det er 3. sesong for meg
som leder, og det er mye å holde på med
i år også, og det er jo bra! Årsmøtet et
avholdt og Marit Sletten har overlatt
stafettpinnen til Colin Bevan som leder
for storbåtutvalget. Takk for innsatsen
Marit, og velkommen i styret Colin. Jeg
må selvfølgelig takke alle andre som har
hatt verv og gjort flott innsats i året som
har gått. Og samtidig ønske lykke til i
året som kommer.
I år som tidligere år vil det bli seilt på alle mulige nivåer, fra
nybegynnere som forsiktig setter seg i Optimistene for første
gang til hardbarka storbåtseilere som river og sliter i spinnaker’n
ute på storhavet utenfor Steilene. Og kanskje lenger ut på havet
også. Det finnes et alternativ for alle!
I årets handlingsprogram har vi satt opp et mål å etablere et
sportslig utvalg. Utvalget skal være et bindeledd mellom utvalgene og sikre at vi får ressursutnyttelse av mannskap og materiell.
Vi har mange medlemmer og masse utstyr. En forening med 420
medlemmer har fantastiske ressurser å spille på. Det blir spennende å følge opp dette utvalget gjennom året.
Til slutt: Lykke til all dere ubetalte, ivrige, hyggelige, kompetente dugnadsfolk og seilere som gjør alt dette mulig. Pass på at
dere hygger dere mens dere gjør den fantastiske innsatsen som til
sammen er med på å skape Nesodden Seilforening.
Vi sees på Steilene. Følg med på hjemmesider, facebook, epost. Det skjer masse fremover nå.
Øyvind Degnes, leder i Nesodden Seilforening

Variert meny og mange aktiviteter
Colin Bevan er valgt til ny
leder av storbåtutvalget i
Nesodden Seilforening. Han
håper at både aktivitet
og samhold skal vise en
stigende tendens i de kommende årene.
AV COLIN BEVAN • Endelig er
det vår! Båtpussen er i gang
for fullt og noen har allerede
fått båten på vannet. For noen
dreier denne tiden seg om å
sette på plass ting i skuffer
og skap – fylle båten opp med
«ting og tang», utstyr som
man setter pris på å ha med
seg på seiltur. Gjensynsgleden
er stor etter vinteropplaget.
For andre seilere er fokuset totalt annerledes. Det går
i utskifting til nytt dekksutstyr lagd av nye og mer moderne og lettere materialer.
Løsninger for å spare vekt er
mange, være seg baugspryd av
karbonfiber, teip i stedet for
sjakler osv. Oppmerksomheten
går mot fintuning av båt mot
en kommende regattasesong.
Ambisjoner er tilstede og man
har forventingene om å seile
litt fortere enn i fjor.
Begge «gruppene» har like
stor lidenskap og glede av å
sette i stand båten før sesongen, og selv om fokuset er forskjellig, er samholdet og fellesskapet tilstede. Det er det som

Nå er det rett før vi setter i gang for fullt
Det er deilig med vår og alt
den drar med seg. Spesielt
hyggelig er det at seilingen
setter igang igjen med kick
off 1 mai. Da starter vi opp
nybegynnerkurs hver tirsdag
for 8-10 åringer.

AV ADRIAN BATES • Forhåpentlig blir kurset, som blir ledet
av Maren Clausen og Emil
Aslaksrud, fulltegnet.
Fra 1. mai er det aktivitet
i juniorgruppen fra mandag til
torsdag. De ivrigste Optimistseilerne startet treningen allerede 27. mars – godt «kledd»
i tørrdrakt – med Magnus Andersen og Maren Clausen som
trenere.
Før dette har vi hatt en ivrig gjeng på vintertrening på
Alværn hver fredag alterne-

rende mellom bassengtrening
og gymsal – fin gjeng.
Som i tidligere år så kommer vi til å ha klubbregatta på
tirsdager for jolleseilerne, og i
år kommer vi også til å ha en
trener, Henning Ødeby Karlesen, med oss. Så dette blir en
fin anledning til å spisse regattakunnskapene sine – her
er alle velkomne.
Det neste på programmet
utover trening er for mange
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optimistseilere pinseleieren i
Tønsberg som i år er 7.–9. juni.
Her pleier mange av «jolle-familiene» å pakke teltet for så å
sette kursen til Fjærholmen for
pinsen. Her lager vi en «foreningsleir».
Pinseleieren er en hyggelig
og flott anledning til å seile
med andre utenfor klubben.
De har også et tilbud til mindre seilsøsken – «Knøtteklubben».

gjør seiling så unikt; det enga- gement som man har glede av
sjerer de som elsker å være ut enten som nybegynner eller
på sjøen og de med kraftigere
dreven. Det dedikerte mannkonkurranse-instinkt – og vi i
skapet fra North har alltid noe
Nesodden Seilforening ønsker å lære bort og det er et flott
alle velkomne.
tilbud tidlig i sesongen.
Vi i storbåtutvalget har sett
Steilene Tredagers, klublitt tilbake på året som var og
bens lokale alternativ til Skaplanlagt sesongen som kom- gen Race: Arrangementet er
mer. Fjorårets arrangementer en flott turregatta for hele favar svært vellykkede og alt lig- milien. Hovedfokuset ligger på
ger til rette til økt deltagelse
å ha det hyggelig sammen på
i sesongen som kommer. Vi
fjorden og i havn, men med et
håper å se flere deltagende
konkurranse-innsnitt. For oss
båter på årets arrangementer som har deltatt i dette tidligeenten de har båtplass på Stei- re, er dette absolutt en av selene eller annet sted. Er det songens høydepunkter. Her er
problemer med å få båten bort det sjøveisreglene som gjelder.
til Steilene til en onsdagsre- Har du ikke vært med før? Bli
gatta, ta kontakt – så skal vi
med i år – jeg lover at du ikke
forsøke å finne en løsning. Har
kommer til å angre. Arrangedu lyst til å være med, men det mentet legges som vanlig til
er overhodet ikke praktisk med
helgen ved Kristi himmelfart,
egen båt? Da er det bare å stil- det vil si fra 29. mai til 1.juni.
le opp og bli med som mann- De som deltok i fjor, vil som
skap på en annen båt. Noen
vanlig ha førsterett i påmelekstra hender, enten de har dingsperioden.
masse erfaring eller tilhører en
nybegynners blir satt stor pris
AUGUST. Klubbmesterskapet
på. Det viktigste er tross alt at går av stabelen 30. august.
vi er ute og seiler i stedet for Fjorårets vellykkede opplegg
hjemmesitting.
blir trolig kopiert med to seiPåmelding til årets Færder- laser. 1. seilas fra Fagerstrand
seilas er godt i gang. I fjor var mot Steilene og 2. seilas i
det gledelig å se at antall del- farevannet omkring Steilene.
tagere fra Nesodden var stabilt
Dette var et flott opplegg i fjor
på tross av en generell nedgang – så sett av datoen og gled dere.
i det totale deltagerantallet. Vi håper noen blir på Steilene
Blant disse Færder-båtene fin- til søndag, for det arbeides
nes det seilere vi ellers ikke ser i
med et tilbud om kontroll av
året! – Er du en slik en, bli med
VHF-anlegg i samarbeid med
og seil på onsdagsregattaen og Telenor.
ikke minst klubbmesterskapet
til høsten. Onsdagsregattaen, SEPTEMBER. North Sails Nesforuten å være morsom, er yp- odden Høstcup 20.-21. – er du
perlig trening i båthåndtering, ikke i en båt på banen, håper
noe både tur- og regattaseilere
vi du stiller med en hjelpende
har glede av.
hånd for å avvikle arrangeLitt om sesongens aktivi- mentet.
teter:
OKTOBER. Hummerseilas er
APRIL. I skrivende stund har vi
lagt til 10.-12. oktober – hafått bekreftet at vi avholder et
vets delikatesser i farvannet
kurs i førstehjelp. Fokuset skal
rundt Koster kan grue seg til
være relatert til ulykker vi kan et inntog av båter fra Nesodrisikere å oppleve i båt. En stor den Seilforening!
takk til Falck Nutec som stiller
opp med dette.
SAVNER DU NOE FRA OSS?
Steilene Rundt, vår ons- Send meg en e-post eller slå
dagsregatta: Oppstart med
på tråden, så tar vi det derfra.
trening 23. april, første tellenOg til slutt, for å si det
de regatta er 30. april. Infor- sånn, det finnes ikke dårlig
masjon blir lagt ut på hjemme- vær, bare dårlige klær – og på
siden vår og Facebook-siden
tross av det var alle enige om
for storbåtseiling. Alle som
at det hadde vært en fin tur.
deltok på vinterens temakveld
Sees på Steilene og på fjorom båtfart, starter to minutter den!
bak resten av feltet….
MAI. Vår samarbeidspartner,
North Sails, legger sin treningssamling til Steilene 3.–4.
mai, her er det bare å henge
seg på. Det er et flott arranSEILmagasinet 2014/3
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