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Kongen kommer, kommer du?
Trener man hardt og målbevisst, kommer resultatene. Så også med seilforeningsdrift. Oslo Seilforening gjorde
for over 10 år siden en beslutning om
å satse på kjølbåten Albin Express. Den
var billig i innkjøp og drift, kan brukes
av unge og gamle, er en stor klasse i
Færder’n og tåler en støyt. Siden den
gangen har foreningen jobbet systematisk for å utvide og forbedre tilbudet.
Det ble fort klart at det var mange
travle småbarnsforeldre som seilte, og
fokuset ble lagt til det tidspunktet de hadde tid og anledning;
tirsdagsseiling. Det første som ble gjort var å gå bort fra faste
merker og over på pølsebane, deretter ble det leid inn profesjonelle og erfarne arrangører. Da vi endret formatet til korte, intensive baner og 2–3 starter hver gang, ble det betydelig tettere i
feltet og en rask utviklingskurve hos alle som deltok. Våre arrangører fikk også en rolle som trenere med råd og vink til seilerne
etter at startskuddet gikk. Debriefer med film og kommentering
av situasjonene i dagens regatta, har bidratt til økt læring og et
betydelig løft i miljøet.
Rekrutteringsbåtene har også vært en suksess. Mange lag har
etter en sesong i rekrutteringsbåten gått til innkjøp av egen båt,
og sist sesong fikk vi også kong Harald om bord i en rekrutteringsbåt. Kongen har nå kjøpt seg egen Express og annonserer at
han satser på ukeseiling og NM/NoM i Oslo Seilforening i august
2014. Vi er straks 30 forhåndspåmeldte båter til mesterskapet og
forventer over 50 båter på startlinjen.
Ønsker du en real regattaopplevelse i 2014, er du velkommen
fra tirsdag 6. mai. I år var vi inntil 30 Albin Express på startlinjen
på tirsdagenen. Neste år bør vi klare 40. Vinner du tirsdagen, kan
du også vinne NoM på hjemmebane. Velkommen skal du være!
Esben Keim, leder i Oslo Seilforening

NYTT MEDLEMSSYSTEM TAS I BRUK
Oslo Seilforening har lenge
benyttet idrettens gamle
medlemssystem fra n3sport/
medlemsservice, som nå har
gått ut på dato. Ettersom
dette gamle systemet ikke
lenger støtter de kravene
som Norges Idrettsforbund
stiller til blant annet elektronisk sporbarhet på betalinger,
har de derfor utviklet et nytt
medlemssystem som vi nå vil
gå over til fra nyttår.
Systemet heter Klubbadmin, og er tett knyttet
opp til Sportsadmin og Min
Idrett som mange kjenner fra
tidligere. Dette betyr at dere

som medlemmer selv kan gå
inn og administrere korrekt
adresse og annen kontaktinformasjon. Påmelding til foreningens forskjellige grupper
og aktiviteter vil sannsynligvis også gjøres herfra, og betalingen vil gjøres elektronisk
via Min Idrett, etter utsendte
fakturaer på e-post med mulig varsling per SMS.
Ytterligere
informasjon
om dette vil sendes alle medlemmer i våre nyhetsbrev,
samt legges ut på våre hjemmesider.
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Nå kan vinteren komme…
Ungdomsguppens «paint-ball
helg» på Lille Herbern er over,
og foreningens høsttakkefest
for arrangører med tilhørende
bakalao-middag er vel i havn.
De fleste båtene som skal i
vinteropplag eller ligge i boblehavn, er også på plass og
innpakket i presenninger. Øya
vår er også nå vinterstengt og
vannet er skrudd av på alle
brygger og utstyr ryddet vekk.
Selv om det meste nå er
gjort klar for vinteren er det
fortsatt noen som bør ta seg
en tur ut og se til båten. Fall og
opphal bør festes ut rundt sidevant så de ikke står og slår mot
masten hele vinteren. Dette for

at våre naboer skal slippe mest
mulig av denne støyen, men
også om noen velger å overnatte i båten sin om vinteren.
Vi anbefaler alle å ta en
tur ut på øya fra tid til annen

og se til at presenninger sitter
som de skal, så man hindrer at
båtene snør ned og tunge snømasser truer med å velte båtene. Husk at båten din trenger
tilsyn også om vinteren..

OS MOT 2025 – PROSJEKTET GÅR SIN GANG
Anmodning om oppstartmøte for vårt planinitiativ for regulering
og utvikling av Lille Herbern er sendt inn til Plan- og Bygningsetaten. Et mulighetsstudium som vi har fått utredet av Cowi, er
også ferdig og sendt inn samtidig. Vi har også sendt inn byggemelding for murene som ble vedlikeholdt på øya de siste årene,
ettersom disse ved en misforståelse ikke var blitt byggemeldt.
Prosjektet OS mot 2025 drives hele tiden fremover, selv
om det ikke alltid går så fort og greit som man kunne ønsket
seg. Om du har noe du ønsker å bidra med til prosjektet, så ta
gjerne kontakt med prosjektansvarlige i styret, Dagfin Simonsen; dasimon@online.no.

NY IDRETTSKOORDINATOR SØKES

VINTERAKTIVITETER

Oslo Seilforening er på utkikk etter en ny medarbeider
for å ta seg av koordineringen av foreningens forskjellige kurs-, trenings- og regattaaktiviteter
Dette er en selvstendig
stilling med mange varierte
oppgaver, og det kreves at
du er strukturert og kan ha
mange baller i luften samtidig.
Du vil ha tett kontakt
med foreningens daglige
leder, trenere og arrangører,
samt de idrettsansvarlige i
styret.

Som i år ønsker vi å tilby
forskjellige vinteraktiviteter
til våre medlemmer. Foreningens blandede kor, Vela Vocalis, er i full gang og øver ca.
hver 14 dag. Ungdomsgruppen har sine vintersamlinger
med klatring på klatresenter,
slalåm, kite-kurs og annet. Vi ønsker også å få til
temakvelder/kurs for ferske
regattaseilere, og vi ønsker
at interesserte blir med på arrangør- og dommerkurs. Følg
med på hjemmesiden, så vil
informasjon om dette og mer
til legges ut der etter hvert.

Dette er en sesongbasert
stilling med tilnærmet fulltidsstilling i månedene mai,
juni, august og september,
noe mer redusert i april og
oktober, samt noe møte og
planleggingsvirksomhet
i
vintermånedene.
Om du ønsker å være
med på å videreutvikle Oslo
Seilforening og synes dette
høres interessant ut; ta
kontakt med daglig leder
Jan Petter Gamborg på telefon 91791239 eller e-post:
post@osloseilforening.no

Team Asbjørg takker for sesongen 2013
AV ERLEND SOLFJELD KJELSTAD
• Team Asbjørg vil gjerne få
takke Kristian Moe som har
lånt ut sin Express ASBJØRG
til seilforeningen og stilt den
til ungdomsgruppens disposisjon. Vi vil også gjerne takke
North Sails og With Marine
for en splitter ny seilgarderobe som både har hjulpet på
motivasjonen og resultatene
gjennom sesongen. De kan
begge være fornøyde med å
ha støttet en av de mest vel-

lykkede ungdomssatsingene i
seilforeningen på lenge.
I løpet av én sesong er 12
nye seilere i alderen 14–21
år blitt rekruttert til Expressklassen, og det er ingen grunn
til at vi blir færre neste år. Da
arrangerer Oslo Seilforening
NM og vi kan regne med at rekrutteringen fra den unge og
lovende, og stadig voksende
ungdomsgruppen i seilforeningen, fortsetter.
Gledelig er det også at jolleseilerne skryter av tilbudet og
mener at mye av fortjenesten
til sølv og bronse i KM kommer
fra seiling i store regattafelt
hver tirsdag. Men nå er det
vinter og for ungdomsgruppen
og for Team Asbjørg betyr det

bare én ting: Paintball.
Takk for en flott sesong, vi
gleder oss til sesongen 2014!

GLAD GJENG: Expressen
ASBJØRG er blitt bemannet av
en glad gjeng med seilere denne
sesongen.

