NESODDEN
SEILFORENING

Av alle ledere jeg har skrevet er dette
den kuleste! Jeg har nemlig ikke tenkt å
skrive leder! He-he.
Jeg har ikke tid til slikt akkurat nå.
Når denne lederen skrives (altså ikke
lederen) er det etter en onsdagsregatta
der vi fikk en hederlig 3. plass, 6 sekunder bak TIME OUT. Og det etter en fet
kryssmatch opp Steilenesundet. Takk
Aurora og Thomas.
Og så kommer Færder’n, og jaggu
kommer ikke 2Star rett etter det. Er vi
gode, kommer vi i mål, og da vanker det flagg med to stjerner!
Og slik fortsetter det.
Som dere skjønner, har man ikke tid til å skrive kloke ord nå!
Nei, dere får gjøre som jeg gjør, og ikke som jeg skriver. Hopp
over lederen, eller gressklippingen eller hva dere bare MÅ gjøre.
Ut på sjøen! Ta med nabo’n eller kollegaen – eller hvem som helst
og fyll dem opp med vitamin SEA.
Og så sees vi på Steilene etter sommerferien, eller kanskje i
sommerferien?
Øyvind Degnes, leder i Nesodden Seilforening

ERIK JOHAN WORSØE ERIKSEN

Seilervenner!

JOLLETRENERE: Gode trenere er et must for en trygg start inn i seileventyret.

JOLLESEILING PÅ NESODDEN

Full guffe for tøffe barn og ungdommer!

UKENTLIG: Vennskapelig kniving på sjøen en onsdags ettermiddag.

VITAMIN SEA: Ta med nabo’n eller kollegaen, eller hvem som helst, og
fyll dem opp med vitamin SEA.
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AV MICHAEL SCHULZ • Nesten
40 Optimist-, Eoropajolle- og
brettseilere har vært ute på
fjorden i april og mai og trosset kulde, regn og masse vind.
I disse forhold var de nye trekantseilene for våre nybegynnere midt i blinken – på tross
av høye bølger klarte alle
seg kjempe bra ved roret og
har fått blod på tann. For en
trygg start inn i seileventyret
er gode trenere et must: Nesodden Seilforening er heldige
som har Bjørn og Vår, Henning og Henrik, og Halvard
samt Emil.
Likevel var det ikke bare
barna som møtte utfordringer.
Også foreldrene fikk lære en
hel del nye ting: De viste sterke nerver og god innsats ved
dugnad, som RIB-førere og
husansvarlige – og ikke minst
som barnas støttespillere ved
jollerigging.
Med fem flunkende nye
joller i gave fra Gjensidigestif-

telsen er alle våre seilere perfekt utstyrt for enda mer moro
på vannet – tusen takk!
Seks av våre mest ivrige
jolleseilere har vist lovende
innsats ved de tre norgescupregattaene – to av dem skal
reise til Finland for å konkurrere mot Nordens Opti-elite –
dette blir spennende!
Tradisjonen tro organiserer

ERIK JOHAN WORSØE ERIKSEN

Jolleseiling er blitt populært
blant barn og ungdommer
på Nesodden.

Nesodden Seilforening også
dette året en seilcamp for 25
Optimistseilere i slutten av
juni – nok en gang fem dager
med seiling, lek og moro!

BØLGER: Liten båt, mye vind –
mestring gjør mester.

