FRISKT: Beate Bevan til rors,
godt innpakket i østavinden i
årets Hummerseilasen.
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Vellykket sesongavslutning med Hummerseilasen
Et av sesongens høydepunkter for flere er merkelig
nok «avslutningen» - vår
Hummerseilas.

AV COLIN BEVAN • Totalt ni båter var påmeldt til Hummerseilasen og fikk noen flotte
dager på sjøen en langhelg i
oktober.
De aller fleste stilte i klassen «Classic» med seiling fra
Son til Koster fredagen. Nytt
av året ble tidtagning.
Starten gikk ved Gullholmen og målgang var ved Svenskegrensen. Dette resulterte i
et løp på ca 32 n mil. Vinden
var frisk og først over mållinjen var FRANCINE, med seilt

tid på 3:57:00, det vil si en
snittfart på over 8 knop. Vinneren ble ELDORADO, med en
korrigert tid på 03:53:54. De
aller fleste seilte shorthanded
og med flott spinnakerføring i
til dels mye vind! Takk til SeilTuv som sponset med flotte
premier den første dagen.
Lørdag bar det opp til Engelsviken med vind fra nordøst.
Det var lite bølger langs Hvaler
og fine forhold på tross av mye
vind. I Engelsviken var CAPELLA
på plass og ønsket oss velkommen. Tore Kristiansen delte ut
en hyggelig sponsorgave fra
TerJan – flytende silikon på
boks – et «must» i båt! Takk til
Tore for dette.

PRIMUS MOTOR: Stein
Ødegård er initiativtager til
Hummerseilasen.
Til slutt, en stor takk til
Stein Ødegård som tar initiativ til arrangementet – i år for
7. gang.

MEDLEMSUNDERSØKELSE

Mest turseiling blant storbåt-seilerne

I høst foretok vi en spørreundersøkelse blant de
av medlemmene våre som
har registrert seg som
«Storbåtinteresserte». Vi
fikk mer enn 50 svar. Her
er en oppsummering av de
foreløpige resultatene.

AV COLIN BEVAN • Ca. 48 prosent av medlemmene har seilbåt for turseiling og 8 prosent
for regattaseiling. Litt under
26 prosent har båten for å bedrive både regatta- og turseiling og 20 prosent av de som
besvarte, disponerer ikke egen
båt. Vi antar at en del av disse
er mannskap på andre båter.
Tilhørighet til et lokalt seilermiljø er det som er mest
givende for de som er medlemmer hos oss. Dessuten er
det viktig for mange å bygge
nettverk blant seilere. Konklusjonen er at seilere er sosiale
vesen!

Tilbakemeldingene
vedrørende Steilene Rundt kan
tyde på at det er tidsnød som
gjør at medlemmene ikke stiller opp, dessverre. Noen flere
ville stilt opp om starten gikk
senere.
Tilbakemeldingene på antall
arrangementer og kvaliteten på
disse var veldig bra. Vi får stort
sett gode tilbakemeldinger på
kvaliteten både på tur- og regattarelaterte arrangementer
(bortsett fra Romantic Regatta,
som har hatt lav deltagelse og
fikk middels skåring).
De fleste syntes at antall

temakvelder var passe. De
mest populære emnene er
seiltrim og taktikk, og det
fremkom et ønske om å få
medlemmer til å fortelle om
sine favoritthavner. Vi fikk
også mange andre innspill
som vi er takknemlige for.
Takk til alle som tok seg tid
til å svare.
Det er ca. 4 uker igjen til jul,
så det gjenstår å si takk for i år.
Måtte det vanke seilrelaterte pakker under juletreet i
år også, enten det er en soft
sjakkel, nye seilstøvler eller
noe annet hyggelig.
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Nå burde tiden for å skrive den oppsummerende lederen ha vært her. November
er her med mørke kvelder. Kulda kommer snikende, veden plukkes frem, og
jeg har så smått begynt å angre på at
jeg ikke tok av klisteret etter påskeferien.
Men så var jeg på ledermøte i Oslo
og Akershus Seilkrets for en tid tilbake…
Seiling er en utrolig fascinerende og
spennende idrett som kan utøves i et
utall varianter. Man kan holde på alene
eller som en del av et mannskap på en storbåt, og alder er slettes
ingen hindring.
Og på Nesodden er vi en stor forening. Ved siste telling var
vi blant de 3–4 største foreningene på halvøya. Vi er en mangfoldig forening med et bredt utvalg aktiviteter for store og små.
Det som skiller oss litt fra andre idrettsforeninger, er at vi har
tyngdepunktet av medlemmene fra 20 år og oppover. Hos andre
foreninger er det motsatt, med masse unger og stort forfall blant
eldre barn og ungdommer. Og DER har vi noe til felles, i dette med
frafall av barn og ungdommer.
Vi har en topp jollegruppe med god deltakelse på trening og
regatta. Men så blir optimisten for liten og man må velge neste
båt. Da blir man seilende mye mer alene og det er jo kjedelig og
lite utviklende. Alternativet blir da for mange å gi seg, eller å
flytte til større miljøer i andre foreninger. Da mister man kontakten med «moderforeningene», som også mister sine forbilder og
som kunne ha matchet neste generasjon seilere som kommer fra
optimistklassen.
Dette er en generell beskrivelse for mange seilforeninger. Og
da må vi finne på noe!
På OAS-ledersamlingen i oktober ble vi enige om å sette oss
ned for å finne gode forslag rundt dette temaet. Og jeg gleder
meg til å følge med for å se om de klarer å komme med forslag
som medfører at vi beholder seilerne våre lenger.
Jo flere vi får med oss videre, dess større er sjansen for at
vi har en toppseiler med oss. Men like viktig, klarer vi å holde
seilerne i idretten lenger, vil vi også få med oss en selvstendig
medborger som er vant til å være ute i all slags vær og vind. Og
som er vant til å forholde seg til andre mennesker gjennom sin
seilaktivitet. Og da, da begynner dette med å sitte som leder i en
fin foreningen virkelig å gi mening.
Så, lykke til OAS, med det viktige oppdraget dere tok på dere.
Jeg gleder meg stort til å følge med på den viktige jobben dere
gjør!
Øyvind Degnes, leder i Nesodden Seilforening

COLIN BEVAN

Viktig å hindre frafall
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FORDELING: Medlemsundersøkelsen viser at turseiling er den dominerende interessen blant medlemmene i Nesodden Seilforening.
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