NESODDEN
Sikker havn
Vi har nå lagt tidenes sommer bak oss.
Den har vært den varmeste siden 1947,
og gitt oss fantastiske muligheter for å
nyte livet på sjøen.
Foruten varme og lite nedbør har
været i år vært annerledes på flere
måter. Blant annet opplevde vi typiske
høststormer allerede på ettersommeren
og noen av dem var virkelig heftige.
Under NM i Optimist på Steilene
fikk vi besøk av uværet som slo innover
Oslofjorden 10. august, og fredagen før
Høstcupen, 21. september, besøkte Knud oss. Klok regattaledelse
og ansvarsfulle foreldre gjorde at alle deltagerne i NM kom trygt
i havn da uværet kom tidligere enn meldt.
I år hadde vi flaks og kan krysse av for to vellykkede arrangementer. Dog ga disse opplevelsene godt rom for ettertanke. Det
var nifst å se hvordan kreftene utfoldet seg i havneanlegget og
hvor nær vi var store ødeleggelser. Nå har vi hatt høstdugnad
og sammen med reparasjonene som ble tatt underveis i høst, er
havna godt rustet for vinteren.
I tillegg til tøffere vær gir også omleggingen av skipsleia
økt belastning på havna og økt ubehag for de som befinner seg
der. Vi i styret kan verken gjøre noe med været eller nærgående
skipstrafikk, men vi har i noen år arbeidet med å få på plass en
ny og større bølgebryter mot sør. Denne vil i teorien dempe 70
prosent av svellet i havna og gi en betydelig sikrere havn. All
prosjektering er ferdig og søknader er sendt, så nå er det bare å
krysse fingrene. Dette blir et stort økonomisk løft for foreningen,
men det er helt nødvendig.
Går alt etter planen kan vi ønske seilere og andre gjester
velkommen til et enda tryggere og like herlig Steilene i sesongen
2019.
Endre Sjøvold, leder i Nesodden Seilforening

CHRISTIAN LUNDBLAD

SEILFORENING

TEAM BABORD: Emil Fors
lund, Balder Støen, Mia
Klæbo og Philip Forslund.

JOLLEGRUPPEN

En høst med mye fin seiling
September var en travel
måned for våre jolleseilere.

AV HILDE FORSLUND • Tre av
NC-seilerne deltok på International Polish Championship
i Dziwnów i Polen. Der fikk
seilerne øvd seg i store bølger
og til dels mye vind. Våre
seilere har deltatt i NC4 i
Optimist i Ran Seilforening
og NC4 i Laser i Bundefjorden
Seilforening.
Nesodden stilte to lag i
lagcup i Ran Seilforening,
med hjelp fra Mia Klæbo fra
Drøbaksund Seilforening og
Una Bryhni Utheim fra Bærum Seilforening. Tusen takk
Mia og Una for at dere deltok
sammen med oss.
Nesodden Team Babord
tok andreplassen av totalt 13
lag, men måtte se seg slått
av Tønsberg Seilforening, som
vant alle seilasene sine. Gratulerer til Emil Forslund, Balder
Støen, Mia og Philip Forslund.
Nesodden Team Styrbord tok

en gjev fjerdeplass i B–finalen.
Gratulerer også til Eskil Ova,
Henrik Lundblad, Vetle Støen
og Una Bryhni Utheim.
Hele lasergruppen vår
deltok på NSFs samling på
Hvasser, mens NC Optimistgruppen hadde langseiling fra
Larkollen til Brønnøya, hvor
de avsluttet på hytten til
trener Cecilie Haugs familie.
Høstens siste OAS-regatta
er som vanlig Bærum Høstcup.
I år var forholdene fantastiske.
Våre deltakere i laserklassen
fikk gjennomført 12 seilaser
og våre seilere i Opimist A
seilte hele 10 seilaser i løpet
av denne fine høstdagen på
vannet i Bærum Seilforening.
Nesodden fikk dessuten
vinnere i to av klassene. Gratulerer til Balder Støen som
var helt suveren med hele ni
av ti førsteplasser i Optimist A
og dermed vinner av OAS Cup
Optimist A! Gratulerer også til
Emil Forslund som kom først i
Laser 4.7-klassen. Deltakere på

Bærum Høstcup fra Nesodden
var Jonas Sørlie, Henrik Lundblad, Alexander Selvén, Balder
Støen, Liam Skeide Bates, Eskil
Ova, Oscar Ova, Emil Forslund
og Philip Forslund.
Høstens desidert siste
regatta for fem av våre jolleseilere var Herbstpokal i
Schwerin i Tyskland. Seilerne
deltok i tre klasser, Vincent
Vaske og Ferdinand Sørlie
deltok i Laser Radial, og Emil
Forslund deltok i Laser 4.7.
Henrik Lundblad og Philip
Forslund deltok i Optimist
A-feltet med 200 andre
optimistseilere hovedsakelig fra Tyskland. Det var fine
dager på innsjøen i Schwerin
og våre seilere gjorde en fantastisk innsats. Emil Forslund
tok tredjeplassen i Laser 4.7.
Vi gratulerer ham og de andre
seilerne med flott innsats.
Nå er det snart vinter og
våre jolleseilere har startet
den fysiske treningen inne. Vi
ses på Steilene til våren.

STORBÅT

Regatta og moro i skjønn forening

KRISTIN MORSETH

Etter en flott sommer har vi
hatt mye fin seiling utover
høsten. Men det holdt ikke
helt inn i elitedivisjonen i
seilsportsligaen.

MARIANNE ANDERSEN

HØSTCUP: «Eldorado» med skipper
Alf Magne Andesen gjorde rent bord i
shorthanded-klassen.
HUMMERSEILASEN: Fantastisk mat i
Skjærhalden.
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AV INGER BUCHER • Som
vanlig ble North Sails
Nesodden Høstcup arrangert
i september, denne gang i
usedvanlig friske forhold. 71
påmeldte båter viser at det
blir satt pris på en regatta
i Indre Oslofjord med flere
valgmuligheter for klasse og
bane, og med anledning til
å treffes til hyggelig fest på
lørdagskvelden i fabrikkbygningen på Steilene.

Selv om mange av våre
egne seilere stiller som arrangører, fikk vi likevel en lokal
seier i år. Vi gratulerer Alf
Magne Andersen med seier i
shorthanded-klassen.
Hummerseilasen gikk som
alltid i helgen nærmest fullmåne i oktober, og det viste
seg igjen å være et godt tidspunkt med tanke på vær. Det
var litt lite vind på fredag og
lørdag, men alle rakk frem til
Skjærhalden og et fantastisk
hummermåltid på Siste Reis.
At det er sent på sesongen
var ikke til hinder for at hele
åtte deltagende båter med tilsammen over 20 seilere fant
veien både til Skjærhalden og
Engelsviken.
I seilsportsligaen har vi
vært den foreningen som
har stilt med flest seilere i
eliteserien i år. Det har ikke
nødvendigvis gitt oss det
beste grunnlaget for å

kjempe i toppen, men vi har
forhåpentlig skapt et større
engasjement også for denne
typen «sprintseiling», som
vi normalt ellers ikke driver
med i store havseilere. Flere
av foreningens unge og eldre
seilere har blitt bedre kjent
og seilerfaringen har blitt
utviklet. Den siste runden ble
seilt i Arendal, og en 13. plass
ble sluttresultatet. Det betyr
at vi skal seile i 1. divisjon i
2019. Vi kommer til å invitere
til et møte om hvordan vi
skal organisere deltagelsen i
seilsportsligaen neste år, og
vi håper vi får ytterligere
økt engasjement blant både
juniorer og seniorer.
Utover vinteren vil vi forsøke å samles til temakvelder,
så følg med i innboksen og
på sosiale medier. Kanskje
er vinteren tiden for å finne
nytt mannskap eller skape nye
arrangementer sammen?

