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Magne Klann på besøk
AV FRANK HENDRIKSE • Sammen
med Øyvind Bordal har Magne
skrevet en bok om seil og rigg.
Et tjuetalls medlemmer tok
turen til klubbhuset. De fikk
en del praktiske opplysninger
og tips om hvordan både turog regattaseiling kan bli bedre,
raskere og tryggere.
Foredraget passet godt i
kjølbåtsgruppens program for
å gi et bedre tilbud til sine
seilere. Med teoretisk informasjon fra Magne Klann kan
seilere forbedre sine seilferdigheter i sommersesongen.

Etter sommerferien tilbyr
kjølbåtgruppen praktisk kurs
om bord i egne båter for å
hjelpe til med ytterligere optimalisering av seiltrim. Kvelden
var også nyttig for jolleseilere.
Foredraget av Magne
Klann er et gratis tilbud fra
Norges Seilforbund. Vi kan
varmt anbefale alle seilforeninger å benytte seg av denne
muligheten.

FRANK HENDRIKSE

I slutten av april hadde vi
besøk av Magne Klann som
holdt et spennende foredrag
om seil og rigg.

SEIL OG RIGG: Magne Klann
holdt et inspirerende foredrag.
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STILLE: Vakkert, men ikke noe særlig for regattaseilere.

PITSTOP FOR NORGESHUS SEILMAKEREN DOUBLEHANDED

Vakker, men frustrerende morgen
Haugesund var vendepunkt
for shorthanded-regattaen
Norgeshus Seilmakeren
Doublehanded 27. og 28.
mai.
AV IVAR KORNBREKK • Det var
en fornøyelse å ta imot alle
båtene og å kunne tilby et
enkelt måltid til deltagerne i
Norgeshus Seilmakeren Doublehanded. Men starten etter
den fire timer lange pitstopen
ble en frustrerende opplevelse
for flere av båtene.
Bildene her er tatt i sekstiden. En vakker morgen, men
fullstendig blikkstille, og sterk
strøm i feil retning.

IVAR KORNBREKK

Sommerferien er rett rundt hjørnet.
For noen har den kanskje allerede begynt ved utsendelse av denne utgave av
SEILmagasinet. For mange medlemmer
er seilingen en naturlig del av sommerferien, noe seilforeningen setter pris på
og støtter opp om.
De fleste av våre seilere bruker ferien til turseiling, og det er gjerne lange
turer som står på programmet. For de
som ikke har anledning til dette kan vi
anbefale turer i nærområdet. Ryfylke er
en perle både til sjøs og på land. Her kan man gjerne kombinere
seilasen med en eller flere av toppturene beskrevet på foreningens hjemmesider, og samle poeng for vår interne konkurranse.
Vi har også medlemmer som bruker sommerferien til regattaseiling. Vi er stolte av at vi for tredje år på rad har to
deltakere i nordisk juniormesterskap. Denne gangen er det Aslak Iveland og Sander Hendrikse som deltar i Optimist-klassen.
Mesterskapet foregår ved Horsens i Danmark i slutten av juli. Vi
ønsker begge lykke til.
Organisert trening på Fosen finner ikke sted i sommerperioden, men sommeren er en perfekt tid til å trene! Benytt gjerne
foreningens Facebook-side for å samle seilere på ad-hoc basis.
Det er både gøy og nyttig. Hvis været tillater det, kan grilling
på terrassen av seilstasjonen med resten av familien være en fin
avslutning etter en dag på sjøen.
Vi har en del tilreisende hvert år som bruker havnen vår til
overnatting en eller flere dager. I år kan vi tilby en dusj til gjestene, og vi håper at en vaskemaskin snart er på plass. Gjester må
bruke en ledig båtplass eller bøye etter anvisning av lokalt kjente.
Nytt for i år er at betalingen kan gå elektronisk via Vipps.
Jeg ønsker all en god sommer med mye seiling!
Frank Hendrikse, leder i Haugesund Seilforening
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Sommer

FOR ANKER: Flere av båtene lå for anker i flere timer, et relativt sjeldent
syn i regattasammenheng.

Seiling er dødskjedelig
Vi har kjørt hele kvelden
og halve natten for å seile
regatta. Neste dag henger
APen livløs langs flaggstangen.
IVAR KORNBREKK • Kanskje
jeg skal bruke tiden til å lære
Kappseilingsreglenes Appendiks H, den om veiing av klær
og utstyr? Eller pugge definisjonene på DNC, DNS, OCS,
ZFP, RDG og de andre hundre
TBFene for poengberegning?
Jeg sliter i grunnen med å
huske flaggene også.
Det å kommunisere med
flagg er litt middelaldersk, synes jeg. Vi kunne like gjerne
brukt røyksignaler, eller bongotrommer kanskje. En kjedelig dag blir det uansett.
Tilbake i Haugesund gjelder det å hive seg rundt for
å rekke styremøtet. Klarer vi
å gjøre det unna på bare tre
timer denne gangen? Skal
vi prioritere oppgradering av
bryggeanlegget eller ny RIB
til jollegruppen? Partene står
langt fra hverandre. Tenk om
vi kunne dra i noenlunde sam-

me retning, i alle fall vi som er
tillitsvalgte. Særlig. Noen ganger får jeg følelsen av at vi er
en marina og et idrettslag som
deler organisasjonsnummer
og klubbhus, men lite annet.
Utrolig kjedelig.
Heldigvis har sommeren så
langt vært velsignet med strålende vær. Det hjelper litt på
humøret.
Vi har høyt aktivitetsnivå
i jollegruppen, og turseilerne
kjenner hver havn langs kysten.
Til og med undertegnede fikk
den tilårskomne kjølbåten ut
av fortøyningene denne helgen.
Det er så lenge siden sist at jeg
nesten hadde glemt hvor fint
det er å krysse utover fjorden i
den lille, godt balanserte båten.
Tipsene jeg leste i boken
til Magne Klann og Øyvind
Bordal fungerte faktisk. Haugesund Race Weekend hadde
vært i boks om vi bare hatt
nye karbon regattaseil. Praten
gikk lett bord, vi hadde det
ikke det travelt.
Denne båten og slike turer
var starten på medlemskapet
mitt i foreningen. Vi ankrer

opp i le, mellom holmer og
skjær. Grillen og badebuksen
kommer frem. Hvorfor drar vi
ikke ut hit oftere, egentlig?
Nå ser jeg frem til å prøve
seilbrettet jeg kjøpte i går. Jeg
har nemlig seilt brett før.
Det føles som det var i går,
men gjennomført pastellfarget brett og rigg hinter om at
det er en stund siden storhetstiden. Det ble aldri helt Robby
Naish den gangen.
Det var bare utstyret sin
feil, det er jeg rimelig sikker
på. Umulig å seile skikkelig
med de greiene der. Med det
nye brettet kommer alt til å gå
mye enklere, det har jeg sett på
YouTube. Men det blir en stund
til jeg får bevist denne teorien,
for Windfinder melder om vindtørke de neste fjorten dagene.
For å være helt ærlig synes
jeg ikke at seiling er dødskjedelig hele tiden, bare en sjelden gang i blant. Mesteparten
av tiden elsker jeg denne sære
aktiviteten som passer like
godt for teorinerder med interesse for middelalderen som
for aldrende selvbedragere.

