ASKØY

SEILFORENING

Med fokus på drift!
Som foreningens andre nestleder og
med ansvar for den merkantile biten,
har jeg nesten sluttet å seile! Absurd,
men det føles noen ganger slik.
Den merkantile biten i foreningen er
for mange meningsløs og bortkastet. Vi
er tross alt medlemmer i en seilforening
for å seile og oppleve gleden av sjø og
båt – ikke for å sitte timesvis over PC og
papirer. Fakta er at vi i dag er kommet
på et slikt nivå at papirarbeid må til, og
ganske mye akkurat nå. Gleden for oss som sitter i styret er selvsagt at vi ser at det yrer av liv på kai, i bygg og i båter. Vi får gode
tilbakemeldinger og vi når nye mål.
Askøy Seilforening har for tiden mange jern i ilden, og noen
er faktisk ganske store. Seilmakeren Doublehanded, militært VM
i Yngling, NM Yngling og ikke minst Askøy Rundt er alle arrangementer som krever merkantil deltagelse i større eller mindre grad.
I tillegg er vår splitter nye servicebygg på det nærmeste fullført.
Oppføring av et bygg er i seg selv ingen lett oppgave, det generer
i tillegg mye papir, fakturaer, søknader og avslag. Utallige er de
søknader som er skrevet. For det koster penger, og dem må vi
skaffe på best og billigst mulig måte.
Nå rettes blikket mot videre drift, og kommersiell bruk av bygget er oppgaver som stadig blir mer aktualisert. Et bygg med en
totalkostnad på estimert 10 millioner må også ha en inntektsside.
En oppgave som er voksen og viktig.
For å ivareta de verdier som nå er lagt ned, har foreningen etter nøye overveielse besluttet å ansette en daglig leder. Prosessen
for å finne den rette personen har vært lang og har krevd mye tid
fra undertegnede, men vi skimter lys i horisonten. Det er i disse
dager gått ut tilbud om ansettelse, og vedkommende har sagt seg
interessert. Står lykken oss bi og partene enes, vil den merkantile
biten av foreningens drift få en betydelig enklere hverdag.
Med litt flaks kan jeg begynne å seile igjen...
Per Ivar Thorsen, nestleder – merkantil/kasserer

DEN FØRSTE: Bildet er fra Sørepollen under den første Askøy Rundt

ASKØY RUNDT HUISMAN RACE 2013

Regatta fra idyll til stormønstring
Askøy Seilforening etablerte
sin første base i en fraflyttet
og «møllspist» landhandel
ved kaien på Hanøytangen,
generøst stilt til disposisjon
av skipsreder Hilmar Reksten.

AV ARILD N. RASMUSSEN • Kort
etter kom temaet om en egen
regatta rundt Askøy opp.
Under mottoet «Askøy
Rund – så klart» startet 8–10
båter, alle fra Askøy Seilforening. Vi hadde nattehavn i
idylliske Sørepollen, nord på
Askøy, med et utfordrende
smalt innløp og en snau to
meter dyp renne under kjølen.
Bål på land, gitarspill og ferske jordbær var settingen i vår
aller første regatta!
Sørepollen ble snart for liten og innløpet for utfordrende for de etter hvert «digre»
31–33-foterne.
Herdla med sin utrolig flotte bukt mot nord ble da den
nye overnattingshavnen.
Herdla Gård hadde også
de første årene frittgående og

seilinteresserte kyr med god
apetitt og med tilsvarende
avgang – og det var lite populært å ligge innerst med mye
tråkk over dekk.
Familieprofilen ble tidlig
satt for Askøy Rundt med leker på land, miniregatta i havnen, grilling, dans og den gode
seilpraten. En profil som også
i dag er regattaens varemerke.
Men Askøy Seilforening
ønsket flere deltagere. Seilbåtsalget på 1980-tallet var
sterkt økende, men få nye
seilere våget seg ut på regattabanen. Kanskje på grunn av
målereglene – eller kanskje
var det litt frykt for de etablerte regattaseilerne? Det var
ikke alltid bare gentlemanskippere på fjorden!
Askøy Seilforening lagde
derfor sine egne «klasser», inndelt etter lengden på båtens
vannlinje. Noen indignerte
kommentarer fra «de etablerte» var at vi like godt kunne
dele klassene inn etter skipperens skonummer!

Men, det virket! Askøy
Rundt ble raskt største regatta
på Vestlandet, og målebrevene
i Scandicap kom etter hvert...
140 båter har startet på det
meste, fordelt på de forskjellige klassene.
For ca. 9000 år tilbake la
isen igjen kjempesvære rullesteiner i langgrunnen nord
på Herdla. Båtene som prøvde
seg på trange rundinger, fikk
gjerne en sjokkerende bråstopp – og en rundingsbøye
ble etterhvert lagt ut.
Askøy Rundt har hele tiden vært i prosess til beste
for deltagerne, med endring
av start- og mållinje og med
nødvendige avkortinger for å
tilgodese den sosiale delen.
Som et resultat ser vi at
turklassen stadig øker i «Askøy
Rundt – for alle».
Vi har fortsatt plass til flere
på fjorden, så kom og bli med
på årets Askøy Rundt 17. og
18. august!

Ta turen til Askøy Seilsportsenter i sommar!
Er du på Vestlandet er det
vel vel vert å seile innom
Askøy Seilsportsenter. Der
blir du tatt godt vare på.

AV GISKE BERLAND • Me har
ledige gjesteplassar i havna
på vårt Seilsportsenter i Kaggevikane. Her har me fine flytebrygger med straumoppkobling. I klubbhuset og vårt nye
servicebygg har me toalett,
dusj og vaskerom.
Her er flotte område å ut-

forska for både små og store
- til fots eller med gummibåt.
Seilsportsenteret er og eit fint
utgangspunkt for padleturar
på vestsida av Askøy.
Askøy Seilsportsenter er
næraste nabo til Kollevåg Friluftsområde. Her er det fleire
sandstrender, store grøntområde, gangvegar og stiar.
I Meavågen ligg «Friluftshuset» med grillplass, benkar
og bord.
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ASKØY SEILSPORTSENTER: Slik ligger Askøy Seilsportsenter. Seiler
du på Vestlandet oppforder foreningen til at du tar turen innom.

