Seilsportsligaen 2018 - Eliteserien
Det er på tide å starte en ny sesong, i kanskje den mest populære formen for seiling i verden
akkurat nå, nemlig Seilsportsligaen. Alle land i Europa med kystlinje har nå en egen liga, og i
år braker det løs i USA også. I midten av dette, har vi den norske eliteserien, hvor Nesodden
Seilforening i fellesskap har kjempet tappert fra ligaens start.
Da dette er en forenings liga, ønsker vi at flest mulige skal delta. For noen kan treningene
være nok, for andre er det konkurransene som frister.
Takket være noen fantastiske medseilere i foreningen er det mulig å kunne seile med en
Melges 24, enten på oppsatte treningshelger eller kanskje bli med på onsdags seilaser.

HAR DU LYST TIL Å VÆRE MED?

Så fort snøen smelter, legger vi opp til en helg på Steilene. Her vil dere få mer innblikk i hva
ligaen er, høre hvordan inntrykkene har vært fra tidligere deltagere og ikke minst komme seg
ut på sjøen i en Melges. Det vil være muligheter å prøve seg på alle roller om bord, og det
trengs ingen erfaring. Alt du trenger er et medlemskap i Nesodden Seilforening og et godt
humør.
Dato: Kommer rett over påske!

ÅRETS LIGA
I år vil ligaen også by på spennende konsepter, men seiling i områder de fleste av oss her i
fjorden har seilt for lite i. Vi vil delta i Bodø, Molde (under Molde jazzen), Larvik og
Arendal.

Det er mulig å stille seg interessert til treninger, et stevne eller alle stevner.
Og er du ikke med, så er det mulig å følge dine seilvenner live, med tracking hos
sapsailing.com
Flere foreninger legger også opp til LIVE video overføring med kommentatorer på sine
foreningers facebook sider.

BLI MED DA VEL
Som sagt, er dette en unik mulighet å teste ut en annen konkurranse preget form for seiling,
enten du er 12 eller 80 år. Vi håper derfor at du har lyst til å være med og lære litt om denne
type seiling. Og har du primært lyst til bare å prøve deg litt i en sportsbåt, så er du også
velkommen til Intro/treningshelg på Steilene. Vi kan jo som Nesoddinger ikke unngå en
mulighet til å hygge oss på vårt flotte klubbhus!

Send en epost til Simen Hauland: simenhau@gmail.com
Du vil da få mer informasjon om datoer så snart som mulig, og du kan også stille alle de
spørsmål du måtte ha

Så ikke nøl…. KAST LOSS!!!!

