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Hagebåter og landkrabber

SEILFORENING

Tusen takk til alle seilforeninger og
medlemmer som har hatt arrangementer i 2017. Gjestfriheten deres er utrolig
stor!
Det er små ting som gjør reisene
over fjellet mye lettere for oss som
kommer langveisfra, spesielt det som
gjelder opptak av RIB på avreisedagen.
Her har mange gitt oss muligheten
til å bruke slippene først, slik at vi slipper å stå i kø for å ta opp RIB-ene når
vi skal pakke båter for å ta turen over
fjellet igjen. Dette setter vi utrolig stor pris på, igjen tusen takk
alle sammen.
Ran Seilforening har hatt en spennende og god seilsesong, og
vi gleder oss allerede til neste år. Vi er så heldige på Vestlandet
at vi kan bruke deler av vinteren til å trene. Her finnes ikke isbelagte fjorder, så vi har mange muligheter til å utforske det våte
elementet også vinterstid.
Ranheim er klubbens hytte som brukes til overnatting for seilerne våre. Her må klubbens medlemmer belage seg på en del
dugnader fremover, for der har vi et tak som må byttes. Mye er
allerede gjort, men det er også mye som gjenstår. Så vi håper
medlemmene våre har mulighet til å bli med på denne dugnaden
for å ta vare på denne flotte hytten som våre eldre medlemmer
har skaffet klubben.
Rolf Guldberg, styremedlem i Ran Seilforening

AV THORBJØRN KALAND • Hjeltefjorden er en lang løpebane
der nordavinden samler fart
og krefter som den liker å
prøve ut på flytebrygger og
de uheldige båtene som måtte
ligge der.
Av den grunn tar vi en kollektiv dugnad der vi leier en
mobilkran og løfter de fleste
båtene opp på land i slutten
av oktober, med tilsvarende
utslipp rundt påsketider.
For noen er det besværlig å
ikke kunne seile i vinterhalvåret, og de velger gjerne andre
vinterhavner enn det tørre
land. For andre er det befriende å vite, når stormen river
i husveggene, at utleggere
og master ikke knekker som
fyrstikker på deres påkostete
båter.
Vi vestlendinger, som ofte
nyter privilegiet å seile langs
ville fjell og kombinere seiling
med toppturer fra Hardanger
til Sunnmørsalpene, er tidvis
like fortapt i skigleder om vinteren som i seilgleder om sommeren. Savnet av seilbåten blir
da ikke så stort når vi fortsatt
kan glede oss over vindkastene under spennende skiturer.
De som måtte savne båten har rikelig tid til sliping,
bunnsmøring, motorservice og

HAGEBÅTER: Det er mange fordeler med å sette båten på land om
vinteren.

ROLF GULDBERG

Fantastisk gjestfrihet

ROLF GULDBERG

Selv om Ran Seilforening på
LilleSotra utenfor Bergen
har et av de mest moderne
praktiske havneanleggene
og klubbhus, kan vi lite
gjøre med vinterstormene
som kommer inn fra nord
når vi minst venter det.

PÅ LAND: Landkrabber på bryggen i Bergen.
annen vøling av skrog og rigg
de månedene båtene står trygt
på land. Når alle båtene er
samlet til samme formål, har
vi også mange gode hjelpere
og tilsvarende mye båterfaringer rundt oss for å gi båtene
det stellet de fortjener.
Tauverket liker seg ekstra
godt når det blir tatt i hus, får
en tur gjennom vaskemaskinen og en behagelig, mild vin-

terdvale i et mørkt rom. Seilene blir også svært takknemlige
når de får sove sin vinterdvale
i tørre, mørke, rom uten fare
for forfrysninger.
Vi takker alle gode venner på sjøen for mang en
spennende seilopplevelse og
regattaer, og sier på gjensyn
i havnen med kjeledress og
slipemaskin.

OPTIMIST

Viktige forberedelser til NC4 og NOK lagcup i Ran neste år
Neste år blir det igjen store
regattaarrangementer i
Angleviken.

AV BJØRN-ERIK KNUDSEN • Ran
Seilforening er tildelt norgescup for Optimistjoller 22. og
23. september 2018. Her kan
vi forvente opp mot 100 deltagende båter.
Denne typen arrangementer har vi etter hvert fått god
erfaring med i foreningen,
men det vil kreve en god innsats av medlemmene våre for

å få avviklet dette på en best
mulig måte. Vi ønsker å lage
dette til en fin opplevelse både
for egne seilere og for alle de
tilreisende.
Helgen etter NC4, 29. og
30. september, skal vi arrangere Norsk Optimistjolle Klubbs
lagcup. Dette er en lagseilas
der Ran Seilforening har hatt

gode tradisjoner, og har tatt
flere seiere de siste årene.
I lagcupen vil vi få besøk
av de beste seilforeningene
i landet, og vi håper å kunne
stille med flere gode lag fra
Ran og de andre foreningene
i Bergen-området.

LAGCUP: Bærum Seilforening
arrangerte årets lagcup for Optimist. Neste år er Ran Seilforening
vertskap.

BJØRN ERIK KNUDSEN
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Begge Optimistjolle-arrangementene vil kreve en innsats
fra hele foreningen. Vi vil også
få behov for flere dommere på
vannet. Ønsket må være å få
gjennomført nødvendige dommerkurs i løpet av året slik at
vi kan få avviklet begge ar-

rangementene med flest mulig
lokale funksjonærer.
Når det gjelder andre arrangementer i 2018, er ikke
noe annet terminfestet ennå,
men vi ønsker flere regattaer
velkommen til Angleviken.

