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Nesodden Seilforening

Velkommen
Velkommen til Nesodden Seilforening. Denne håndboken er til for å gi dere informasjon rundt
Optimistseiling og treningen samt rutinene knyttet til seilforeningen. Vi håper denne håndboken
også vil gi deg informasjon og trygghet rundt treningsaktivitetene i Nesodden Seilforening.
Våre trenere er en rutinert gruppe instruktører med mange års erfaring fra seiling, trening og
opplæring. Alle trenere har nødvendig sertifisering i forhold til trenerutdannelse og båtførerbeviser.
Våre trenere ser fram til å hjelpe barna å realisere sine mål samt å skape minner som vil vare livet
ut.
Som alltid er det en glede å arbeide med barn. De har gitt oss mye glede gjennom årene og vi er
sikker på at denne sesongen ikke blir noe unntak! Vi gleder oss til å se deg og dine barn på
seiltrening i Nesodden Seilforening!
Vennlig hilsen
Jollegruppa i Nesodden seilforening.

Kontaktinformasjon:
Trenere:
Bjørn Forslund
Henrik Bucher
Vår Osborg
Halvard Holand
Cecilie Haug
Jollegruppe:
Michael Schulz
Bjørn Forslund
Adrian Bates
Christian Lundblad
Annette Maritvold
Hilde Ødeby
Thomas Sørlie
Christian Sørlie
Ian Ova
Sturla Holand

E-Post: bjorn@targeteveryone.com
E-Post: henrik_bucher@hotmail.com
E-Post: v-ingrid@hotmail.com
E-Post: halvard.holand@gmail.com
E-Post: ch@brandcognition.com

Leder
Trener
Material
Følgebåter
Jolleutvalg
Jolleutvalg
Jolleutvalg
Jolleutvalg
Jolleutvalg
Brett

E-post: jolle@nesodden-seilforening.no
E-Post: bjorn@targeteveryone.com
E-post: skeidebates@gmail.com
E-post: lundblad74@hotmail.com
E-post: annette.maritvold@getmail.no
E-post: hilde.odeby@gmail.com
E-post: thomas.sorlie@robotech.no
E-post: christian@sorlie.com
E-Post: ian.ova@hotmail.com
E-post: sturla.holand@gmail.com

Tlf: 484 83 838
Tlf: 954 15 102
Tlf: 953 09 230
Tlf: 482 91 407
Tlf: 970 46 108

Tlf: 984 71 672
Tlf: 484 83 838
Tlf: 934 22 141
Tlf: 918 74 717
Tlf: 996 49 541
Tlf: 917 86 131
Tlf: 901 15 735
Tlf: 928 44 010
Tlf: 930 22 820
Tlf: 957 78 869

Seilforeningen:
Web side:............................... www.nesodden-seilforening.no
Adresse:................................ Postboks 30, 1450 Nesoddtangen
Leder.......................... Øyvind Degernes....... E-post: leder@nesodden-seilforening.no
Havnegruppen........... Kjell Nygård.............. E-post: havn@nesodden-seilforening.no
Husgruppa................. Vibeke Lunel.......
E-post: klubbhus@nesodden-seilforening.no
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Vårt mantra er - i denne rekkefølgen:

SIKKERHET – TRIVSEL – SEILING
For å få det til å fungere er vi avhengig av noen retningslinjer.

Foreldrenes ansvar
Generelt:
De yngste jolleseilerne, nybegynnerne, er avhengige av at foreldrene/forelder stiller opp og hjelper
til med transport, påkledning, rigging, sjøsetting, opptak, spyling og rydding. Klubben legger derfor
stor vekt på det sosiale og at hele familien skal trives med seiling som aktivitet og å være på
Steilene.
Alle barn skal derfor ha en voksen følgeperson med på hver trening på Steilene.
Følgepersonen bestemmer om seileren skal seile eller ikke. Treneren gir råd som gjerne er ett av tre:
Du bør seile - du bør prøve, men det kan være for tøft - du bør ikke gå ut.
NB!

Det er til syvende og sist forelder/foreldrenes ansvar å vurdere om sitt barn er i stand til å
takle de utfordringer og risikoer som er forbundet med den aktuelle treningen/seilingen.

Vaktordning.
Vaktlister fås i begynnelsen av sesongen, hver og en har ansvaret for bemanning av sin vakt. Om en
ikke har anledning til å stille på sin vakt har en selv ansvaret for bytting internt.
Vaktordningen er delt i følgende oppgaver:

1. Sikkerhetsbåter:
Oppgaver:

Ta ut båt og følge seilernes trening. Følge inn og ut seilerne.
Bistå ved kullseiling. Bistå med utstyr osv.

• Følgebåter/sikkerhetsbåter er et absolutt krav til treningsøkten. Disse skal være klare,
bemannet og ute på vannet før barna får lov til å gå ut med sine båter. Det skal være et
følgebåter/sikkerhetsbåter i tillegg til treneren på vannet for å gjennomføre en treningsøkt.
• Den som har følgebåt/sikkerhetsbåt vakt tar kontakt med trener/trenere og avklarer sine
oppgaver/område for treningsøkten. NB! Voksne må også/skal bruke vest.
• Hvis et barn trenger hjelp, må følges til land må det være 1 følgebåt igjen ute i treningsfeltet.
• Nøkler og dødmannsknapper til følgebåter henger rett innenfor døren på havneboden/sjøbua.
Der finnes også nøkkel til bensinskapet som står rett ved siden av havneboden/sjøbua – her
finnes merkede bensin kanner til de respektive båtene samt ekstra bensin til båtene om det er
behov for å etterfylle bensin.
• Under kjøring – hold øye med motorens kjølevann. (Motoren er avhengig av sjøvanns
kjøling, denne kommer til uttrykk ved en liten vannstråle på "lavere bakside" av selve motoren.)
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Disponible båter:
Båt 1 - RIB (gummibåt) Grå Valiant (liten) – oftest benyttet som trenerbåt
9.9 HK motor, bensin uten oljetilsetning – egen olje tank 4-takter

Båt 2 - RIB (gummibåt) Orange Valiant – oftest benyttet som trenerbåt
50 HK motor, bensin uten oljetilsetning – egen olje tank 4-takter

Båt 3 - RIB (gummibåt) Hvit Far East – oftest benyttet som trenerbåt
40 HK Honda motor, bensin uten oljetilsetning – egen olje tank 4-takter

Båt 4 - RIB (gummibåt) Hvit Far East – oftest benyttet som trenerbåt
40 HK Yamaha motor, bensin uten oljetilsetning – egen olje tank 4-takter

Båt 5 - Grå bussen pioner (hardpast båt) – følgebåt
50 HK motor, bensin uten oljetilsetning – egen olje tank 4-takter

Båt 6 - Gråtass (grå hardplast pioner lettbåt, normalt på Alvernbrygga)
9.9 HK motor, bensin med 1 % totaktsolje tilsetning

Alternative båter:
Båt 7 - Blåtann (Fergen) – Diesel motor
Båt 8 - Gul pioner (gul hardpast båt) – følgebåt
30 HK motor, bensin uten oljetilsetning – egen olje tank 4-takter

Båt 9 - Gul pioner (gul hardpast båt) – følgebåt
30 HK motor, bensin uten oljetilsetning – egen olje tank 4-takter

2. Husansvarlig:
Oppgave:

Ivareta sikkerheten på land. Sørge for at huset er rent og ryddig ved avreise.

Husansvarlig har ansvar for:
• Å låse opp huset hvor det finnes toalett, garderober og dusj om det er behov for dette. Husk å
åpne nødutganger. Nøkkel finnes på fergenøkkel som hentes av fergeansvarlig fra bod på
Alværn (land siden) før treningen.
• Den husansvarlige har ansvar for sikkerheten på land og ordner med førstehjelpsutstyr ved
behov. Varsling hvis det skulle bli behov for det. Førstehjelpsutstyr finnes i nedre kjøkkenskap
på bakvegg i kiosken – er merket. Her finnes også viktige telefonnummer. Ved telefonen finnes
en liste for rutine ved varsling.
• Hjertestarter finnes i klubbhuset ved kiosken, henger på veggen til venstre ved inngangen til
kjøkkenet.
• Skal sørge for kaffe og te til foreldre og trenere samt drikke til barna. De sorte koppene brukes
ute og det finnes plastglass og kanner til vann - alt kan legges i kurv og tas med til bordene ved
bryggen. Husk å sette på oppvaskmaskin som tar litt tid å varme opp (bruksanvisning på
kjøkkenet)
• Det er veldig populært hos barn og voksne å få en vaffel etter endt trening når båtene er pakket
vekk. Vaffelmiks finnes på kjøkkenet eller i skap i forrom, smør/melange og syltetøy finnes i
kjølerommet. Det er nok med ”en plate” hver.
Sørg for god utlufting når både vaffeljern og oppvaskmaskin er i gang slik at ikke dampen setter
i gang brannvarsleren. Sett deg inn i brannpanelet i enden på gangen ved utgangen etter
garderobene. Slik at du får slått av og raskt ringt og meldt ifra om falsk alarm - da panelet har
direktekobling til brannvernet.
• Det er skofri sone i husets andre og tredje etasje.
• Kiosk, vi kan lage kaffe/te til foreldrene.
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Før husansvarlig drar fra øya skal:
• Kjøkkenet skal være ryddig, oppvasken tatt, vaffeljernet tørket av og oppvaskmaskinen
tømt.
• Alt husholdningsavfall skal deponeres i søppelboden som befinner seg på nordenden av
fabrikken (ved skorsteinen). Glass og metall deponerer i konteinere på kommunebrygga,
plastskrot og annet avfall deponeres i sekker som settes i sjøbua eller fabrikken. (Dette må vi
selv frakte til Teigen når det er passende kvanta)
• Kost gulvene og vask ved behov på kjøkken, entrérom og ganger og alltid i garderobene og
på do når de er blitt brukt. Bøttekott med mopper finnes i gangen på motsatt side av
garderobene.
• Alle klubbhusets ytterdører (7 stk i alt) skal være låst og lys slukket, kaffetrakter og lignende
er slått av og støpsel trukket ut.
• Kontroller at fabrikken og havneboden/sjøbua er låst etter endt treningsøkt.
NB! Forelder/følgepersoner uten spesifikke oppgaver må hjelpe husansvarlig, da kommer alle hjem
litt tidligere.

3.

Ferge:

Oppgave:

•
•
•
•
•
•

Hente nøkkel til fergen. Kjøre fergen kl. 17:30 og 18:00 (Evt. flere turer ved behov).
Låse opp og igjen huset, fabrikken, sjøbua og gummibåter (Evt. sammen med
husansvarlig).

Fergeansvarlig møter på Alværn klokken 17:20 for å klargjøre fergen - Blåtann - for transport
av trenere, seilere og foreldre.
Nøkkel til ferge og klubbhus hentes av fergeansvarlig i bod ved parkeringen på landsiden (kode
lås) – skriv inn ditt navn og telefonnummer i «låne/bruker – loggen.
Transport frem og tilbake samt låsing og fortøyning av ferge etter endt økt.
Opplæring vil bli gjort og det er åpning for fritak/bytting av oppgave om ønsket.
Viktig før motoren startes: Løft av motordekslet og sjekk om det er vann i brønnen under
motoren. Lens hvis nødvendig før motoren startes.
Holde øye med kjølevannet - kommer til uttrykk bak når motor går.

NB!

KAN DU IKKE TA VAKTEN DIN MÅ DU SELV TA ANSVAR FOR Å BYTTE MED
EN ANNEN PÅ VAKTLISTEN OG GI BESKJED.

Foreldre som ikke har spesifikke oppgaver under trening:
• Vær klar til å hjelpe alle seilere som kommer inn, ikke bare ditt eget barn
• Gi ros, trøst og hjelp til alle seilerne
• Hjelp følgebåtene når de kommer inn med seilere, slep eller utstyr
• Sørg for at følgebåtene kommer raskt ut igjen hvis det er seilere på vannet
• Delta på aktiviteter som tildeles av den som er ansvarlig på land (husansvarlig).
• Før sjøsetting så er foresatte ansvarlig for å kontrollere at båten er rigget ferdig og sjekket –
ref. sjekk-liste under.
• Treneren er orientert om spesielle forhold/behov
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•

Seileren er klar, dvs:
o Har seilervest og egnede klær/sko på seg - Lue/buffy.
o Er tørr og varm og har spist og drukket tilstrekkelig
o Har vært på toalettet
o Er i god form og i godt humør
o Er kompetent med utgangspunkt i de rådende forhold.

Seilerens ansvar
Generelt:
Som seiler i Nesodden Seilforening skal du lære å seile og ha det gøy sammen med de andre
seilerne.
Du må følge trenerens instruksjoner, andre ledere i jollegruppa eller foreldre.
Dersom du ikke er trygg eller føler at du ikke mestrer vær og vind eller ikke er i form, må du si i fra
til foreldrene dine eller treneren din.
Du må behandle båtene, utstyret, havna og klubbhuset på en pen måte, og rydde opp etter deg.
NB!

Seilerne skal ikke sendes på vannet før den aktuelle treneren har gitt klarsignal samt at
følgebåtene er på plass.

Før seiling
• Si fra til foreldrene dine eller treneren din om du ikke er i form eller ikke har lyst til å seile
• Du må ha på deg passende klær og passende sko (se under for tips).
Siste sjekk før utsetting
• Du har seilervest på deg?
• Du har vært på briefing med treneren, og vet hva dere skal gjøre og hvor dere skal seile/samles?
• Du vet navnet på treneren din og vet hvordan treneren gir beskjeder til deg ute på vannet?
• Treneren har gitt klarsignal til at dere kan dra ut på vannet?
• Du har deltatt ved rigging av båten og vet at dette er OK? Se sjekk liste under.
Under seiling
• Du skal hele tiden vite hvor gruppen din er, og holde deg sammen med gruppen din
• Du skal hele tiden vite hvor treneren din er og gjøre som treneren sier
• Om du føler deg utrygg, skal du si fra til treneren eller til følgebåten/sikkerhetsbåten.
• Du må gi beskjed til treneren og få følge av en av følgebåtene hvis du forlater gruppen og går
inn til bryggen.
Ved kullseiling
• Rett opp båten og øs den tom for vann. Klarer du ikke dette, så bli ved båten og vent på
følgebåtmannskapet.
Ved sleping
• Slepelinen skal alltid være klargjort. Når man skal slepe joller må man tenke seg om slik at
utstyr ikke blir ødelagt. Seilerne hekter av skjøtet, og kjølen heves til oppunder bommen. Husk
at båten må styres når du er under slep.
Etter seiling
• Bli med på debrifingen og si ifra til treneren om det er noe du synes var skummelt, morsomt,
kjedelig eller for lett eller vanskelig.
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•

Båt, kjøl og ror skal skylles med ferskvann, om båten har vært kullseilt eller det er kommet
saltvann på seilet skal dette også skylles med ferskvann. Sett utstyret på rett plass i fabrikken.

Sjekkliste
Personlig utstyr
Nedenfor følger en liste over nødvendig personlig utstyr i forbindelse med treningen:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Godkjent Seilvest (rett størrelse). En seilvest (flytevest) skal sitte riktig og gi mulighet for 360
graders rotasjon av armer.
Seiltøy. Trenerne anbefaler alle de nye seilerne å skaffe seg en våtdrakt (type short-john,
neopren). En slik våtdrakt koster noen hundrelapper og har også stor nytteverdi i badesesongen
generelt fordi den holder små kropper varme selv når det er kaldt i vannet. Andre alternativer er
Spray Tops / Bottoms eller tørrdrakt.
Håndkle / skift (gjerne ull).
Seilsko, seilstøvler, neopren sokker eller lignende.
Seilhansker. Noen sykkelhansker fungerer veldig godt og er billig, eller du kan kjøpe seile
hansker i butikk eller online.
Buff eller lue er bra som beskyttelse.
Solbriller, caps og Solkrem (30 solfaktor eller høyere er best)
Klokke med nedtelling (Gjelder videregående kurs).
Vannflaske (ev. Matpakke).

Oppmøte tidspunkt
Oppmøte på Alværn brygge helst ferdig skiftet. Fergen går 17:30 tirsdager og torsdager.
Rigging og sjøsetting
Seilforeningen har investert i mye nytt utstyr og alle som benytter disse må sørge for at joller og
utstyr blir behandlet pent. Har joller eller utstyr trekk så skal dette alltid være på når utstyret eller
jollen ikke er i bruk. Trekk som ligger på land mens seileren er ute å seiler må legges slik at det ikke
blåser på sjøen…
• Riggingen skjer så fort vi kommer ut til Steilene.
• Båtene tas ut av stativet, dette må gjøres med hjelp av voksne.
NB! Alle båtene med unntak av hard plast optimistene skal settes i tralle og ikke rett ned på
bryggen - skader på båtene oppstår oftest her….
• Rigg og seil hentes i fabrikken.
• Kjøl og ror hentes i fabrikken.
• Foreldre som ikke er i følgebåt, hjelper barna med rigging samt sjekker at barna går gjennom
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sjekklisten (se under).
NB! Hjelp også andres barn.
• Trenere og andre foreldre vil kunne besvare spørsmål i forbindelse med rigging/klargjøring av
båtene, samt hjelpe/veilede ved behov.
• Foreldre og barn er ansvarlige for at egen båt er klargjort og rigget når treningen starter.

Den beste måten å bli flinkere til å seile er tid på sjøen!
Sjekkliste
Seilere:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Redningsvest MED NAVN (stort på ryggen)
Riktig undertøy (gjerne ull)
Riktig yttertøy
Lue
Hansker
Matpakke/vann
Solkrem

Ufravikelig
Ufravikelig
Ufravikelig

Båten:
1. Flytetanker/puter – 3 stk og alle fullt oppblåst
2. Skjøte løper fritt – festes til bommen ute på vannet
3. Slepeline festet og lagt til rette
4. Ror i orden (gangjern, stopper)
5. Rorkultforlenger
6. Kjølstrikk i orden
7. Mastesikring på plass og sjekket
8. Kicken strammes før spristaken
9. Spristaken strammet
10. Uthal strammet
11. Lissene sjekkes
12. Ristropper
13. Padleåre festet
14. Øsekar festet
15. Lus og vaker

NB!

Ufravikelig
Ufravikelig
Ufravikelig
Ufravikelig
Ufravikelig
Ufravikelig
Ufravikelig
Ufravikelig
Ufravikelig
Ufravikelig

Ikke bruk, lån, eller ta utstyr som ikke er ditt med mindre du har fått særskilt tillatelse fra
eieren. Optimist traller med blå merking og/eller seilforenings navn er foreningens felles
traller og kan benyttes av alle.
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Sikkerhet punkter:
•

I klubbhuset finner du førstehjelps utstyr i merket kjøkkenskap langs bakveggen i kiosken -1
etasje. Her skal også finnes en telefonliste.

•

Kontakt info og telefon nummer finnes sammen med førstehjelps utstyret i klubbhuset samt
henger ved telefonen.

•

Det finnes hjertestartere i klubbhuset – til venstre ved inngang til kjøkkenet.

•

Ved kritiske situasjoner – RING 113

Generelt om regatta:
Vi arrangerer klubbregatta på vårparten og klubbmesterskap på høstsesongen. Regattaen består av
en serie med seilaser og resultatlister utarbeides og premiering skjer da på hhv. sommerfesten og
sesongavslutningen – alle deltagere premieres. Meningen med klubbregattaene er at seilerne som
har seilt mer enn en sesong skal lære grunnleggende regattaseiling og fokuset er at det skal være
gøy å delta. Det er lov å veilede de som ligger litt bak i feltet under klubbregattaene. På vaktlisten
blir det oppnevnt en regattasjef, de andre foreldrene som har med barn i klubbregattaene er enten
medarrangører i startbåt eller betjener en stk. bøyebåt. Vi forholder oss til kappseilingsreglene men
ønsker å tilstrebe å være runde i kantene mht. regelbruk. Kort om reglene for klubbregattaene finnes
på foreningens hjemmesider.
Nybegynnere anbefales å delta på Tønsberg seilforenings Pinseleier i Pinsen og Asker Optimisten (i
august) som er særskilt tilrettelagt for nybegynnere.
Oslo og Akershus Seilkrets (OAS) organiserer «lokale» seilregattaer – ser deres webside for mer
informasjon – www.seiling.no/kretser/oas

Dugnad:
Seilforeningen er driftet på dugnadsbasis og det er forventet at jolleseilere med forelder/foreldre
(gjerne søsken også) stiller til dugnad ved sesongstart og sesongslutt. Det legges her vekt på det
sosiale for å skape hygge og tilhørighet blant forelder og barn. Felles lunsj serveres under
dugnadene.
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Optimist ”karrieren”:
Optimistseileren starter ofte som en 8 åring med svømmekunnskap på nybegynnerkurs. Da med
start i basseng for å få en følelse med båten under trygge og kontrollerte omgivelser med vest og
klær på seg. Deretter følger normalt kurs for viderekommende påfølgende sesong og videre til
regatta gruppa sesongen etter. Seileren blir i regattagruppa ut optimist ”karrieren”.

FAQ (hyppig stilte spørsmål):
•

Kan forelder seile?
Ja. Foreldre kan seile delta på onsdagsregattaen på Steilene ved å møte opp påbrygga 17:30.
Det er alltid behov for mannskap på båtene.

•

Hvordan kommer jeg meg ut til steilene utenom treningstidene?
Fergen bemannes alle helger, samt i ferieuker på sommeren når det er vertskap i klubbhuset
går på forespørsel halv hver time. (Forespørselen rettes til havnevakten på mobil telefon nr.
99300095 – telefonnummeret til klubbhuset er 66918473)

•

Hva gjør jeg hvis jeg er satt opp på fergevakt og ikke er komfortabel med å kjøre?
Opplæring kan/vil gis. Si ifra om du ønsker opplæring eller vil ha co-skipper de første
gangene. Det går helt fint å bytte fergevakt med annen vakt.

•

Hvor kan jeg kjøpe utstyr til jolleseileren?
På internett, lokal god aktør – www.sailtuv.no

•

Hvor kan jeg finne mer informasjon om optimisten samt kjøp og salg av optimistbåter?
På internett:

www.optimistjolle.no
www.seiling.no
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