ÅSGÅRDSTRAND
SEILFORENING

En sesong full av seilglede
I skrivende stund har jeg utsikten fra
Åsgårdstrand ut over Oslofjorden foran
meg, og jeg tenker med glede på aktiviteten på sjøen og i gjestehavnen, som
har vært stor denne sesongen. Vi går
mot en rekordsommer.
Sommersesongen er dessverre altfor
kort til at vi rekker alt vi ønsker å gjøre i
løpet av noen hektiske sommermåneder.
Det er regattaseiling, ferieturer med
og uten seilbåt, fotballcuper, familiebesøk, fjellturer og mye annet som skal
presses inn på få sommermåneder og helst i en tre ukers ferie. Da
er det bra å tenke på at vi har en lang høst med tirsdagsregattaer,
seilsportsliga, NM i 2.4 mR og mesternes mester å se frem til.
Jeg ønsker alle mye seilglede langt utover høsten.
Geir Lundkvist, leder i Åsgårdstrand Seilforening

J/70-LAGET KLARE FOR HØYFJELLSSEILING
Åsgårdstrands J/70-seilere vant Grundig Cup i Son og ligger på en foreløpig 2. plass i seilsportsligaen.
AV TORBJØRN LUNDE • Åsgårdstrand ligger før siste stevne på
2. plass i seilsportsligaen, 9 poeng bak Moss på 1. plass og 4
poeng foran KNS på 3. plass.
I Oslo var det driv-vindforhold, i Sandefjord blåste det tidvis
hatter og høy og i Larvik var det svært varierende trykk og vindskift. Dette er ulike forhold man må takle. I seilsportsligaen må
alt skje svært raskt, så beslutninger og samhandling må være intuitive og presise. Åsgårdstrand-laget har så langt klart dette bra.
Laget har stor spredning i
alder og erfaring, og vi er veldig fornøyde med at vi har fått
til både rask seiling, bredde og
rekruttering.
Åsgårdstrand
Seilforening
var også med i Grundig Cup i
Son. Der vi fikk 1. plass og dermed invitasjon til finalen på
Bygdin. Vi blir ikke overrasket
om det på 1057 moh dukker
opp nye utfordringer, kanskje
fallvinder! Uansett gleder vi oss
J/70-LAGET: 2017-laget har
bestått av Jostein Grødem, As- til mer trening, (takk til Tønsberg
bjørn Grødem, Torbjørn Lunde, Seilforening) seilsportsligaavKaren Kristoffersen, Alexandra slutningen i Moss og Grundig
Wang, Trym Markussen, Andrea Cup-finalen på Bygdin.
Følg oss på Facebook: «SeilRolstad, Charlotte Halvorsen og
sportsligaen team Åsgårdstrand».
Lena Christensen.

GODE RESULTATER I SNIPE-KLASSEN
Jostein og Asbjørn Grødem ble igjen norgesmestere i Snipe, og
Karen Kristoffersen og Bård Sætre fikk en suveren 2. plass i
Master Snipe NM, bare slått av Kristoffer Spone og Christen
Horn Johannessen. Vi gratulerer.
NYTT FRA ÅSGÅRDSTRAND SEILFORENING • seilforeningen.no

CUBANEREN-MANNSKAPET: Thomas Kjennerud, Karl Otto Book, Maren Magda Book og Eirik Rosenberg.

REGATTA I STILLEHAVET

Flott seilas av «Cubaneren» i Transpac-regatta
Karl Otto og Maren Magda
Book fikk forsterkninger fra
Norge om bord i «Cubaneren» da de skulle seile
regatta i Stillehavet i juli.
AV GEIR LUNDKVIST • Karl Otto
og Maren Magda Book la ut på
langtur i «Cubaneren» (Wasa
55) for omtrent et år siden.
De forteller at veien på en
måte har vært lang siden de
startet fra Norge, men på den
annen side har de hatt et fantastisk cruising-år hvor de har
truffet masse fine folk, en del
andre kulturer og sett mange
fine steder både over og under
vann.
Laget i Stillehav-regattaen
Transpac besto av Maren og
Karl Otto og to gode kamerater fra Norge; Thomas Kjenne-

rud og Eirik Rosenberg. Begge
disse to har seilt mye om bord
i «White Shadow» (Landmark
43), og laget fungerte flott
også i «Cubaneren».
«Cubaneren» ble nr to i sin
klasse, Divison 7, etter i underkant av 13 døgns seilas.
Den var 20 timer foran den
hardeste konkurrenten, «Azure»
(CAL 40), i mål. Etter korrigert
tid kom «Azure» kun 37 minutter foran «Cubaneren», etter en
seilas på hele 2225 n mil. Det
var ikke mye som kunne vært
gjort annerledes underveis.
Transpac-regattaen var en
flott opplevelse som gjerne kan
gjentas.
«Cubaneren» er etter hvert
en kjent båt her hjemme. Den
har gjennom de siste årene
blitt shinet opp og klargjort

for langturen.
Seilgarderoben
dekker
de fleste behov, selv om de i
Transpac-regattaen måtte klare seg uten Code 0, da den ikke
var et tillatt seil i ORR måleregelen som de seilte under her.
De seilte med storseil og Fat
furl rullefokk (begge EPEX seil),
A5 (gennaker), S2 (lensespinnaker for medium vind), S4
(lensespinnaker for mye vind),
hardværsfokk som også brukes som stagseil når de seiler
med spinnaker, og selvfølgelig
stormfokk og trysail på egen
skinne på masten.
I skrivende stund utforskes
øyene i Hawaii.
Les mer om Transpac-regattaen, båt og mannskap på
www.cubaneren.no.

Vellykket samarbeid om sommerskole
I år arrangerte Åsgårdstrand
Seilforening for første gang
sommerskole i samarbeid
med Redningsselskapet.
AV ANDERS WESTRUM ØKSTAD,
RÅDGIVER REGION SØR I REDNINGSSELSKAPET • Redningsselskapet arrangerer sommerskoler over store deler av landet
for barn i alderen 9–13 år.
Her lærer barna om sikkerhet på sjøen, sjøveis- og
sjøvettregler, miljøvett, livredning og mye mer. Aktivitetene
foregår på sjøen og barna bruker mesteparten av dagen på
sjøen.
Målet med sommerskolen
er at barna skal ha opparbeidet seg grunnleggende kunn-

skap om bruk av båt, at de
skal mestre å ro, seile og det å
manøvrere en båt med motor.
Redningsselskapet samarbeidet med Åsgårdstrand Seilforening om lokaler, brygger
og lån av seiljoller.
21 barn deltok på sommerskolen, som ble arrangert siste
uken i juni. Tilbakemeldingene
har vært utelukkende positive
fra barn, foreldre og instruktører.

Åsgårdstrand Seilforeningen var perfekt for formålet,
med gode bryggefasiliteter,
fine lokaler, kort vei til strand
og oversiktlig terreng.
Vi håper at årets sommerskole i Åsgårdstrand fører til
økt aktivitet for seilforeningen,
og at de barna som deltok har
fått økt kunnskap og interesse
for sjøen.

SAMARBEID: Redningsselskapet står bak sommerskoler
rundt om i landet.
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