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Båtene er på vannet og dugnaden passert, nå starter moroa!
Først vil jeg oppfordre alle Fevaseilere der ute til å pakke sekken med seiltøy og delta på Tjuvholmen Cup 21. mai.
Seilasen seiles i cupformat på kanalen
og Sparebank 1 står i år som sponsor for
arrangementet.
Her stiller Oslo Seilforening med båter og premier, så alt du trenger å gjøre
er å melde på et lag og møte opp på
Tjuvholmen samme helgen som det arrangeres både seilsportsliga og Tjuvholmen Vannfestival. Dette
blir en av årets morsomste seilhelger for store og små.
Jeg går aldri lei av å nevne at vi i år øker aktivitetene i Express
betraktelig og har et tilbud for alle aldre. Har du drømt om å
starte et lag? Meld deg og ditt lag på kortbaneseilingen på onsdager og meld dere inn i årets nyåpnede Express-pool. I tillegg
til å seile kortbaneregatta på onsdager kan du booke båtene for
turseiling ellers i uken. Lettere har det aldri vært å ha båt!
Til slutt vil jeg også i denne lederen – på vegne av hele styret
– benytte sjansen til å takke Esben Keim for den innsatsen han la
ned som styreleder i fem år.
Med stø hånd ledet han seilforeningen gjennom tidenes største kjølbåt-NM og han iverksatte store prosjekter som OS mot
2025 og treningsleir på Mallorca. Heldigvis forsvinner han på ingen måte fra foreningen, og vi gleder oss til å se ham glitre med
sitt nyervervede hederstegn på alle årets og fremtidens fester og
seilaser.
Sesongen er i gang for fullt, vi sees på vannet!
Erlend Kjelstad, leder i Oslo Seilforening
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Endelig!

BJØRVIKASPRINTEN: I skrivende stund ser vi frem til Bjørvikasprinten
og vårfest på Lille Herbern, og håper på like flott vær som her i 2014.

ØYAS DAG MED VÅRFEST LØRDAG 4. JUNI
Øyas dag har etter hvert blitt en god tradisjon for Oslo Seilforening hvor vi har aktiviteter for store og små og opplegg
fra morgen til kveld.
Dagen starter som vanlig med Yoga på bryggepromenaden, før morgenkaffen blir servert og resten av aktivitetene
blir satt i gang. Skippermøtet begynner kl 11:00.
Barneaktivitetene begynner kl 11:30.
Klubbmesterskapet starter kl 14:00.
Kvelden avsluttes med hyggelig felles middag på Marinabygget, og lotteri med fine premier for barn og voksne.
Sees vi i år også?
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VANNMORO: Jetski-demonstrasjon under Tjuvholmen Cup 2015.

TJUVHOLMEN CUP

Årets morsomste RS Feva-cup
Oslo Seilforening følger opp
suksessen fra i fjor og arrangerer Tjuvholmen Cup for
RS Feva. Cupen går samtidig
med Tjuvholmen Vannfestival og seilsportsligaen.

AV JAN PETTER GAMBORG •
Tjuvholmen Cup er en éndags,
uformell regattasamling for
RS Feva hvor Oslo Seilforen-

ing stiller med båter og flotte
premier.
Vi gjennomførte dette i
fjor med stor suksess og det
vil her bli mulighet for å følge
med på resten av Tjuvholmen
Vannfestival og seilsportligaen som arrangeres parallelt.
Vi satser på å få med opp
mot 20 lag denne dagen med
deltagere fra øst, vest, nord og

sør. Bli med på årets morsomste RS Feva-Cup!
Cupen arrangeres 21. mai
på Tjuvholmen (Aker Brygge)
for seilere i alderen 10–16
år. Det koster kr 200 per lag
å delta. Påmeldingsfrist er 18.
mai.
Se Oslo Seilforenings terminliste og Facebook-event
for flere opplysninger.

TERMINLISTE/AKTIVITETSKALENDER
21. mai		
Tjuvholmen Cup - RS Feva
20.–22. mai Seilsportsligaen div. 1 og 2 på Tjuvholmenbanen
31. mai/7. juni OAS kretsmesterskap Express ettermiddager
4. juni		
Øyas dag på Lille Herbern, klubbmesterskap og vårfest på kvelden
8. jun 		
(Superonsdag - Færder tune up regatta med start ved Aker Brygge regi KNS)
10.–11. juni (Færderseilasen)
18.–19. juni NM Knarr (Hankø Race Week ODS)
27. juni–1. juli Sommerleiren Seilglede 1 på Lille Herbern (SFO/Dagtid)
4.–8. juli
Sommerleiren Seilglede 2 på Lille Herbern (SFO/Dagtid)
8.–12. aug
Sommerleiren Seilglede 3 på Lille Herbern (SFO/Dagtid)
15.–19. aug Sommerleiren Seilglede 4 på Lille Herbern (SFO/Dagtid)
Fullstendig aktivitetskalender med alle foreningens aktiviteter finner du på foreningens hjemmeside.

Bli med og heie i seilsportsligaen
Seilsportsligaen er en
norsk serie der foreningene
konkurrerer mot hverandre.
De beste kvalifiserer seg til
internasjonal representasjon.

AV TRULS ROGNERUD • 20.–22.
mai braker det løs med årets
første seilsportsligastevne.
Ligaen er en regattaserie
der hver seilforening stiller
med ett lag og seiler med Norges Seilforbunds J/70-båter.
Det startet opp med en
kvalifiseringsrunde i fjor og
dette var svært vellykket. Seilforeningene var godt fornøyd
med arrangementet og i år

skal det bli enda bedre.
Det er lagt opp til at seilingen skal foregå nærme land
og helst helt inne ved brygga i
de byene ligaen blir arrangert i.
Vi var med i 2015 og kvalifiserte oss til å seile i 2. divisjon i 2016.
Det betyr at vi skal sende
et lag med seilere hvorav to er
ungdom til fire stevner i løpet
av sesongen.
Først ut er Oslo, hvor både
1. og 2. divisjon møtes samme
helg på Tjuvholmenbanen.
Oslo Seilforening er med og
arrangerer sammen med KNS
denne helgen og stevnet er en

del av Tjuvholmen Vannfestival, så mye skjer på bryggen
denne helgen. Bli med og hei
frem dit lag, og ta med kjente
ned på bryggen for god stemning og masse seiling.
Videre datoer og steder i
seilsportsligaen er: Sandefjord
24.–26. juni, Stavanger 19.–21.
august og Bergen 9.–11. september. Uttak vil bli gjort ut
fra plassering i våre tirsdagsregattaer.
Vi ser frem til å sende våre
gode seilere rundt i Norge og
heier på dem for at de skal
klare å kvalifisere oss til 1. divisjon i 2017.

