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Jaggu!
Nå er det snart gått et år siden forrige
årsmøte, dette viktige møtet der foreningen ser seg tilbake og går gjennom
årsberetninger, regnskap og den slags.
Og for et fint år 2014 ble, med masse
seiling, medlemsøkning og ferdigmalt
klubbhus. Ikke er vi konkurs etter å ha
kjøpt mange båter, heller. Og på toppen
av det har vi hatt den beste sommeren i
manns minne.
Men like viktig som dette, er det å bli
enige om året som kommer med handlingsprogram, budsjetter og valg av nye tillitsvalgte. Utvalgene
jobber på spreng for å få dette klart, og tar jeg ikke mye feil blir
2015 et toppår det også. Jeg håper årsmøtet vedtar samme vær i
2015, kanskje med litt mer vind jevnt fordelt over året.
Årsmøtet vårt er en flott markering av at demokratiet er flettet sammen med folks hverdag på en utrolig sterk måte. Det gir
meg som leder en sterk opplevelse å vite dette, og det setter den
flotte foreningen vår inn i et større perspektiv. Ved å være medlem blir man med på noe større enn akkurat det å skvalpe rundt i
fjorden og hoie styrbord og babord. Intet mindre!
Og selvfølgelig er en slik markering verdt en skikkelig årsfest,
der vi kan møtes og skryte av oss selv og fortelle hverandre hvor
fort vi seilte i fjor, eller hvor mye det blåste den natten, eller hvor
smarte vi var da vi tok den høyre siden opp den siste kryssen. For
ikke å snakke om de fem makrellene som kom på dekk utenfor
Risør den solvarme dagen i juli, du vet.
Så folkens, hold av lørdag 28. februar 2015 fra kl 16:00 og
utover. Da blir det alvor og fest, mest fest.
Følg med på hjemmesider og Facebook-sider.
Vi sees.
Øyvind Degnes, leder i Nesodden Seilforening

DUGNAD
Vår driftige dugnadsgjeng er allerede i gang med vedlikehold, og små og større prosjekter for å gjøre seilforeningens anlegg klart for bruk for sesongen 2015.
AV RUNE SLETTEN • Helgen 10.–11. januar var første dugnad for
året og gjengen melder at de allerede har fått:
• montert lysarmatur og elektriske kabler
• ryddet og støvsuget mesaninen
• ferdigstilt skap
Neste dugnad er allerede utført når dette leses, men hvis
du følger med på våre hjemmesider, vil du finne små nyhetsdrypp og tider for vinterdugnad.
RC-gruppen har også i år planer om å finne frem fjernkontrollene, fluktstolene samt scooterdressene for å utfordre
elementene og drømme om større båter nærmere sommeren.
Vel møtt.

Godt år til alle storbåteiere
og kommende storbåteiere.
AV COLIN BEVAN • Ikke stort
har skjedd i storbåtutvalget
siden forrige artikkel før jul,
men tidligere i januar stakk
en reiseglad gruppe med seilinteresserte personer ned til
Düsseldorf for å besiktige det
lekreste av det lekre på båtmessen der.
Noen dro ned kun for å
kikke, andre hadde planer om
å kjøpe. Det er morsomt og inspirerende å ta en titt på hva
som skjer på båtfronten – se
etter gode løsninger i andre
båter og eventuelt overføre
dette til egen båt eller rett og
slett bytte hele båten. Har du
en god løsning i din båt, er det
ingenting i veien for å dele
dette med andre, enten via
foreningens sider eller Facebook-siden vår.
Stormen «Nina» herjet fra
seg i januar og i Hordaland
blåste det orkan. Vi slapp heldigvis mye lettere unna, men
vindmåleren på Steilene viste
til tider over 17 m/sek i snitt
og 28 m/sek i kastene. Resultatet ble svært høy vannstand. Brygga på bildet ligger
1,2 meter over middel vannstand, så her var det reelt høyt
vann!
Mange snakker om ekstremvær, men storflommer
og høy vannstand har det vært
også tidligere.
I oktober 1987 var det en
kombinasjon av lavtrykk, pålandsvind fra sørvest og store
nedbørsmengder. Værets virkning på vannstanden i Oslo var
176 cm. Jeg husker at vi vasset
i vann på Rådhusbrygga og at
Nesoddtangen brygge var under vann.
Vær er fascinerende, og
vi som seilere er vel mer enn
middels opptatt av dette. Alt
tyder på at været kan komme
til å bli litt mer «ekstremt» enn
det vi er vant til – og det må
vi ha med oss når vi er ute og
seiler kommende sesong.
Grunnstøtingen i Volvo
Ocean Race har nok vært en
tankevekker med hensyn til
bruk av elektroniske sjøkart,
og den har illustrert hvor
viktig det er at man forstår
mulighetene og kjenner til

COLIN BEVAN

NESODDEN

Da vi hilste på Nina

begrensingene med dette
kjempenyttige hjelpemiddelet. Stort sett seiler vi i kjente
farvann, men når sommeren
kommer, setter vi kursen ut
fjorden og inn i det ukjente.
Jeg oppfordrer alle til å bruke
litt tid til å studere sjøkartene
i papirutgave litt mer enn hva
vi kanskje har gjort tidligere.
Når dette leses, har vi
forhåpentlig nettopp hatt en
temakveld og vi har en til på
trappene.
Om brikkene faller på plass,
ser vinterprogrammet slik ut:
• En gjennomgang av NOR
Rating-reglene og hvordan
man kan best tilpasse båten til disse.
• Foredrag om shorthandedseiling. Dette er høyaktuelt
for den kommende Romantic Regatta/Par-regattaen,
og ikke minst er det et
aktuelt tema for turseilere,

NINA: Det var uvanlige forhold
på Steilene da Nina var på
besøk tidligere i vinter.
som ofte seiler shorthanded.
• Før sesongstart blir det en
gjennomgang av de viktigste regattareglene og startprosedyre. Øyvind Degnes
tar seg av dette.
• Og går det hele i boks, får
vi besøk av noen fra CAMPER-prosjektet i løpet av
våren.
Vi sees.

HØY VANNSTAND: 16. januar
stod vannet hele 1,2 meter
over middel vannstand i Indre
Oslofjord.

RUNE SLETTEN
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