ASKØY

SEILFORENING

STORT ANLEGG: Askøy Seilsportsenter er et stort anlegg med mange muligheter.

God start på 2014!
Sesongen 2014 er endelig i gang! Askøy
Seilforening tok 8 av 13 premier i Neglespretten 11. januar for Tur&Havseilere. 16 av 38 startende båter kom
fra vår forening. Vi er godt representert
i alle klasser. Dette lover godt for sesongen for våre storbåtseilere.
Jollegruppen er også i gang med
samlinger med ulike aktiviteter. Jollegruppen har blant annet lagt fast dekke
i jollehallen og byggd stativer til båtene.
Her har store og små jobbet med stort engasjement og entusiasme. Resultatet er blitt en funksjonell hall for jolleaktivitet. Det er
nok mange som gleder seg til jollene skal på sjøen igjen! Planen
er lagt for en sesong med stor aktivitet. Målet for Optimistene er
god deltagelse på regattabanene i regionen, få frem flere A- og
B-seilere og få inn flere nybegynnere. Laserseilerne fortsetter sin
satsning og vil delta i arrangementer både regionalt og nasjonalt.
Det blir et meget spennende år for jollegruppen. For jolleseilerne
starter regattasesongen 30. mars med Thorvalden.
Yngling blir også et satsningsområde i 2014. Fadderordningen
blir videreført. Det er fremdeles muligheter til å melde seg som
fadder og dermed disponere «egen» båt hele sesongen. Trening
hver uke og flere helgearrangementer er allerede planlagt. Arbeidet med VM i Yngling i 2015 er også godt i gang. Grunnlaget
for gjennomføring av arrangementet, arbeid med sponsorer og
budsjetter er på plass. Gruppen som har jobbet med dette, har
virkelig gjort en formidabel innsats. Dette blir en fantastisk mulighet til få fokus på seilsporten i vår region. I fjorårets VM hvor
Svein Andre Hol, Fabian Bruvik og Eivind Mellingen i KON LEAKY
gjorde en formidabel innsats der det var 52 startende båter. Dette
er et stort arrangement!
Vår nye daglige leder er også
kommet godt i gang. En viktig ÅRSMØTE!
oppgave fremover blir å få ak- Hugs årsmøtet torsdag 20.
tivitet i servicebygget. Bygget februar klokka 19.
fungerer godt for de tiltenkte
formålene og det jobbes med ulike konsepter, hvor vi kombinerer
mulighetene på resten av anlegget med fasilitetene vi kan tilby. Er
det noen som har gode idéer er det bare å ta kontakt med Håkan!
Mildværet i Bergen gjør at sesongen blir lengre Det er masse
flotte opplevelser som ligger og venter på deg. Ta på deg litt ekstra klær, ta med famille og gode venner så kom deg på sjøen!
Knut Erik Hjorth, styremedlem merkantil/havn og anlegg

ASKØY SEILSPORTSENTER

NYE MULIGHETER i et maritimt miljø
Askøy Seilsportsenter kan tilby mer enn
bare seiling.
AV GISKE BERLAND • Med vårt nye servicebygg på
plass har det åpnet seg uendelig med muligheter
for kombinert bruk av seilsportsenteret. Vi henvender oss nå til andre idrettslag og foreninger,
både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. På Askøy
kan vi tilby seiling og aktiviteter året rundt!
Vi ser mange muligheter for firmaer med alt
fra enkle møter og kurs til teambuilding og selskaper i et maritimt miljø – der vi også tilbyr overnatting i soverom, sovesal eller nøst. Vi leier også ut
selskapslokaler og soverom/nøst til private.
For medlemmene i seilforeningen betyr dette også at vi har enda bedre fasiliteter og mer

Treningssamlinger • regatta • seilkurs

Møter • kurs • konferanser • foredrag • teambuilding • selskapslokale

Båthall med traverskran

YNGLING-VM 2015 SPONSORPAKKER - UNIKE MULIGHETER
Da er vi formelt i gang
med arbeidet å arrangere
Yngling World Champion
ship 2015.
AV JAN RUNE HOPLAND • Vi vil
i 2014 arbeide med å skaffe
sponsorer til arrangementet.
Vi har lagd ferdig en sponsorpakke som vi vil markedsføre
i 2014. Arbeidet består i å

ta kontakt med ulike bedrifter og organisasjoner. Vi vil
presentere et opplegg som
vil markedsføre en sponsor
før, under og etter arrangementet. Vi vil samtidig tilby
ansatte i bedrifter som blir
sponsor et kursopplegg/seilopplevelse.
Hvis noen vet om potensielle sponsorer eller vet om

Overnatting i soverom eller nøst
Havneplass • kranopptak

personer som jobber med
HMS og som kan være interesserte, så gi oss beskjed.
Send firmanavn og navn på
person så tar enten vi kontakt eller vi sender deg presentasjonsmateriell som kan
distribueres videre. Ta kontakt med Jan Rune Hopland
e-post jrh@printernorge.no
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å tilby, blant annet når vi arrangerer regatta og
treningssamlinger.
Forskjellige treningsaktiviteter for store og
små, briefing, møter og ekstern utleie kan nå
gå parallellt uten at noen må vike for hverandre.
Båthallen med traverskran er allerede populær for vedlikehold av både små og store båter,
da det er fint å få være innendørs for slikt arbeid.
Daglig leder i foreningen, Håkan Gerdbo,
koordinerer all utleie.
Ønsker du mer informasjon for hva vi kan
tilby, eller har du en spennende ide som kan generere mer aktivitet?
Kontakt Håkan på tlf. 488 46 301 eller
post@askoy-seilforening.no.

