
Minneord om Rune Sletten 

 

 

Rune ble medlem i Nesodden Seilforening i 1971 

Til å begynne med var Rune aktivt med i blant annet foreningens 

båtopplag i tiden hvor vi holdt til på Oksval. Han kjørte blant annet 

traktor med henger for å transportere båter til og fra vinteropplag.  

 

Etter hvert ble han mer engasjert i jollegruppa da hans egne tre 

døtre seilte aktivt i spesielt Optimistjolle og Topper. Det ble mange 

turer og arrangement med jollegruppa, blant annet bidro han i en 

årrekke med å arrangere vår store årlige jolleregatta, Vesta Hygea 

Cup, Sparebanken Cup og Vørterøl Cup i tillegg til 

Europamesterskapet for Topper i 1981.  

 

Gjennom alle disse årene har Rune vært foreningens formann i to perioder. Når foreningens 

valgkomité ikke klarte å fylle postene som skal til var det Rune som brettet opp armene og 

fikk medlemmene til å se alvoret og derved brettet armene slik at foreningen kunne fortsette 

sitt verdifulle arbeid med opplæring i seiling. I tillegg var Rune formann i en lang periode da 

foreningen fikk bruksrett på vårt klubbhus på Steilene. Huset sto i en elendig forfatning og 

Rune var med på å se mulighetene ved å legge ned uttallige arbeidstimer på å restaurere huset, 

bygge opp Steilene Seilhavn og Alværn småbåthavn.  

 

Runes planmessighet og systematiske arbeidsform har vært uvurderlig for Nesodden 

Seilforening. Det var han som kunne dokumentere alle behov og sende grundige søknader for 

tippemidler og byggetillatelser. Uten denne innsatsen ville ikke seilforeningen fremstått med 

eget klubbhus og havn. Frem til det aller siste var det fremdeles Rune som sammen med flere, 

sørget for å dokumentere vedlikeholdsbehovet i havna. 

 

Rune ble for sin store innsats i foreningen utnevnt til 

æresmedlem i foreningen sammen med sin kone Else i 

slutten av 1990-tallet. I 2007 fikk han Akershus idrettskrets 

frivillighetspris. Frem til i fjor var han trener for 

nybegynnerne i Optimistjolle. Det viste seg at barn på 8-11 

år og som ønsket å lære seg å seile simpeltent elsket å ha 

Rune som seiltrener. Hans framtoning ovenfor barna oste av 

trygghet, omsorg og genuin interesse for å vise barna 

seilingens mange sider. 

 

Alle som har besøkt Steilene kan ikke unngå å se de 

vakre blomstene som Else og Rune og pleiet med stor 

omsorg. Og var de ikke på land var de ute og seilte med 

Tomboy, Nessy 94’en som de bygget selv. Og den ble 

bygget godt. Mange seire i regattaer i Oslofjorden 

vitner om det. Nå har Rune lagt ut på sin siste seiltur. 

Vi vet han får god bør. 

 

Vi lyser fred over Rune sitt minne 

 

 


