OSLO
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Oslo Seilforening har nå snart vært på
øya Lille Herbern i 90 år. For å sikre fortsatt utvikling, er det viktig å kartlegge
og finne løsninger som møter de krav
og forventninger fremtidens ungdommer stiller. Først da kan vi som styre slå
oss til ro. Styret og prosjektgrupper er
nå i full gang med denne jobben.
Det som allerede er ganske tydelig,
er behovet for et område beskyttet fra
nyttetrafikk og annen aktivitet i Oslo
havn. Ambisjonene om en molo med et vannsportområde regulert
på innsiden, er i ferd med å bli konkrete planer. Sammen med ny
molo planlegges det å tilrettelegge et landområde for opptak og
oppbevaring av mindre seilfarkoster. Når dette kommer på plass,
vil aktivitetene flyttes til nytt klubbhus.
Huset skal lokaliseres på det nye området med moderne og
oppdatert infrastruktur. Et slikt anlegg vil sikre kontinuitet og nyskaping, som igjen skal skape spenning og glede for store og små.
Vi er som sagt godt i gang, vi har engasjert mange motiverte
medlemmer og ser stadig at flere melder seg til tjeneste. Har du
ønske om å være med på moroa, vis engasjement og bidra, så øker
sjansene for en enda flottere fremtid på øya.
Samtidig med planer og bygging må vi ikke glemme det aller
viktigste, ha det moro på og ved sjøen nå. Velkommen til en super
seilsesong i Oslo Seilforening.
Esben Keim,
Leder i Oslo Seilforening
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Plass til alle!

TERMINLISTEN 2013

Stort program med flere nyheter
Sesongen har allerede
kommet godt i gang og to
arrangementer er allerede
unnagjort. Bjørvikasprinten
gikk av stabelen 1. mai og
RS Feva Raid 4.–5. mai.

Øya var full av trenere og ungdom og arrangementet var godt
gjennomført med hjelp fra våre
egne medlemmer og NSF.
Tirsdagsserien er godt i
gang, nå med trackingenheter i alle båtene. Se på våre
nettsider slik at du kan følge
regattaen live. Regattaene og
bestemte situasjoner blir nå
også brukt på debriefen hvor
de analyseres og diskuteres
høylytt over mat og drikke på
klubbrommet.
Sesongen er lang og flere
regattaer venter på deg, se
www.osloseilforening.no for
fullstendig liste.
Det nærmeste arrange-

Regattakurset tok helt av

mentet vi ser frem til, er OAS
kretsmesterskapet i Express.
Den første regattaen skytes i
gang 28. mai. Og som Espen
Keim, vår eminente formann,
så elegant sier det:
«Det er vanskeligere å vinne regattaene i Oslo Seilforeningen enn å få et NM-gull».
Det er med andre ord
grunn til å tro at kretsmesterskapet vil henge høyere i 2013
enn det har gjort på mange år.
Vi håper at enda flere seilere
fra naboklubber tar turen til
oss denne tirsdagen. Kunngjøring og seilingsbestemmelser
finner du på nettsiden vår.
Videre utover sommeren
gleder vi oss veldig til å arrangere NM i Knarr 15. juni. Vi er
i tett dialog med styret i Norsk
Knarrklubb og det ligger an til
å bli et arrangement vi gjennomfører i god, tradisjonell
Oslo Seilforening-stil med sol,

stabile vindforhold og et herlig sosialt samlingssted. Festen
lørdag vil bli arrangert på marinaen hvor vi lager langbord
og og setter ut griller.
Videre er det helt nødvendig at man i år setter av
Sankthans-helgen ute på Lille
Herbern. Øyas dag er satt til
denne helgen, og da snakker vi
som sedvane klubbregatta for
små og store. Vi viderefører
Feva-klubbmesterskapet fra
i fjor. Om fredagen vil vi ha
bryggeregatta for turseilere.
Lørdagen kommer North Sails
for en tuneup og ellers vil det
være aktiviteter for hele familien på land. Grillen holdes
varm hele dagen, vaffelpressa
likeså. Vi kan med sikkerhet si
at bålet vil, i år som alle andre år, bli tent på årets lengste
dag. Vel møtt!

Populært og intensivt regelkurs
MORTEN JENSEN

Marianne Middelthon, Oslo
Seilforening og Norges fremste internasjonale kappseilingsdommer, kom og underholdte og oppdaterte 35
ivrige regattaseilere i regler.
Marianne, som snakket på
inn- og utpust i drøye fire
timer, kjørte deltagerne hardt
med en bestemt og lystig
tone.
Marianne blir og å se i
følgebåten under noen tirdagsregattaer denne sommeren som dommer. Takk for en
minne- og lærerik aften.

For første gang har vi i
vinter hatt et kurs rettet
mot regattaseilere, for alle
nivåer, med Bjørn Mørland
Pedersen. Det ble en suksess.
Vi var i utgangspunktet usikre på hvordan dette ville slå
an, men etter påmeldinger,
oppmøte, gjennomføring og
tilbakemeldinger har vi allerede begynt planleggingen av

både versjon to og tre til neste
vinter.
Med 60 påmeldte og 53 på
det meste i oppmøte, kan vi
vel si at det har vært en formidabel suksess. Med temaer
som; rollefordeling i båten,
starten og den første kryssen,
har alle deltagerne fått de
beste rådene og tipsene foran
denne sesongen.

OSLO SEILFORENING • osloseilforening.no

104

SEILmagasinet 2013/4

MORTEN JENSEN

FIT FOR FIGHT: Etter å ha vært på kurs med Bjørn Mørland Pedersen er
Oslo Seilforenings medlemmer fit for fight i årets regattaer.

REGLER: Marianne Middelthon
drillet seilerne i kappseilingsreglene før sesongstart.

SOMMERLEIR FOR BARN OG UNGE
Oslo Seilforening arrangerer
for første gang sommerleir
for barn og unge fra 7 til 15
år i en uke fra 24. juni. Våre
egne trenere med erfaring fra
ungdomsgruppen har skreddersydd et opplegg med fokus
på seilglede, sosialisering,

hygge og masse lek og moro.
Prisen er satt til kr 2500
for en ukes opphold på øya.
Det er begrenset med plasser,
så meld dere på allerede i dag.
Gå inn på www.osloseilforening.no og meld dere på. Fristen er satt til 15. mai.

S O M M E R E N
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Sommerleir
Oslo Seilforening inviterer deg mellom 7 og 15 år til ”Seilglede” på Lille Herbern

Oslo Seilforening arrangerer
sommerleir for medlemmer i
foreningen mellom 7 og 15 år.
Leirene er på dagtid mellom kl.
09:00 og 16:00, første og siste
uke i barnas skoleferie.
Det blir aktiviteter som seiling,
bading, roing, konkurranser og
sosialt samvær.
Barna må kunne svømme/være
trygge i vannet.
Leiren koster kr. 2500,-/uke
inklusive lunsj.
Det er begrenset antall plasser,
så vær rask!
Oslo Seilforening ønsker
velkommen til en helt annerledes
uke med seilglede på Lille Herbern.
(PS: Er du ikke medlem så meld
deg inn da vel…)

Et nytt tilbud fra Oslo
Seilforening
Bli med og nyt den første og/eller siste uken i
skoleferien hos Oslo Seilforening!
Det blir seiling i Optimistjoller, RS Feva joller, 2-Krona,
kajakker, kano og ”tube”/rumperister, så her finnes
det mange muligheter for å utfordre og utvikle seg
selv.
Alt i trygge omgivelser med god støtte fra erfarne
trenere og på barnas egne premisser.

Sett av datoen!
Påmelding

Vårleir

Innen 15.05.2013 24.-28.06 2013
Mer info samt
Oppmøte hver dag
interaktiv
kl. 09:00 – 16:00
påmelding finner du
her:

Høstleir
12.-16.08 2013
Oppmøte hver dag
kl. 09:00 – 16:00

www.osloseilforening.no
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