ATLANTIC RALLY FOR CRUISERS 2015

En ny seilsesong er i gang, og det begynner å bli liv og røre på bryggene.
Båtene har fått av seg vinterpresenninger, og noen er allerede ferdige med
båtpussen.
Etter pause fra styrearbeid noen år,
har jeg på nytt gått inn i styret som regattasjef. Askøy Seilforening har mange
arrangementer på terminlisten, så det
kan bli en hektisk sesong. Jeg har vært
medlem i seilforeningen siden 1985, har
arrangert mange regattaer for foreningen, og er også nasjonal regattasjef.
Vi har allerede gjennomført Snøføyka for tur og hav. Det var
14 påmeldte og 12 båter som stilte til start en kald, men flott lørdag i februar. Vi håper vi klarer å øke deltagelsen til neste år. 16.
april skal vi arrangere Thorvalden som er for joller. Baneområdet
blir i Hauglandsosen som tidligere. Det å arrangere jolleregatta er
krevende og en trenger som regel flere i arrangørstaben enn ved
tur/hav-regattaer. Det kan være vanskelig å legge banen, spesielt
ved ustabile vindforhold.
Jeg håper at nye og gamle medlemmer er med og bidrar med
dugnad, slik at vi får gjennomført gode regattaer. Det er mange
oppgaver som skal gjøres; være med i startbåt, følgebåt, holde
flagg, måltaking m.m., og det er jobb for alle, både med og uten
erfaring.
Det kan være like spennende å være med i regattastaben som
å delta selv, og ikke minst er det veldig lærerikt. Så har du lyst og
vil bruke av din tid for seilforeningen er det bare å ta kontakt på
telefon 918 48 527.
Finn Espeseth, styremedlem i Askøy Seilforening

MULIGHETER FOR DUGNAD 2016
Arrangementsplanen er klar for 2016, og her er det rom for
alle typer dugnadsjobbing.
AV OLE-JØRGEN MICHELSEN • Vi trenger hjelp til båtkjøring, bøye
legging og vedlikehold av utstyr, og vi trenger mannskap i startbåter og bøyebåter under regatta og treninger. På land trenger
vi folk til kioskarbeid og generell forpleining når klubbhuset er
i drift i forbindelse med de ulike arrangementene. Spesielt vil vi
trenge folk under avviklingen av seilsportsligaen, som er et samarbeidsprosjekt mellom Hordaland Seilkrets, RAN Seilforening og
Askøy Seilforening.
Når en er på jobb, stempler en på vanlig måte på klubbhuset
og alt blir avstemt ved årets slutt. All dugnad skal dokumenteres
med stempel eller påskrift på stemplingskort.
Aktuelle datoer der du kan delta er som følger:
16. og 17. april: Thorvalden m/ tilleggsaktiviteter for joller
7. og 8. mai: Askøy Race Weekend (Yngling, Melges, Express)
27.–29. mai: Norgeshus Seilmakeren Doublehanded
20. august: Askøy Rundt
2.–4. og 9.–10. september + ukedagene i mellom: Seilsportsligaen
15.–17. september: NM i Yngling i forbindelse med RAN Eintype Regattaen
Dersom du vil jobbe ta kontakt med Harald Gjøsæter eller Ove
Flatnes i styret. Vel møtt!

AV SANDRA MCCARLEY • Anders
Jamne hadde ledige plasser
og etter hvert ble jeg, min datter Inga og Bernt Svendsen,
også fra Askøy Seilforening,
med som mannskap.
Den erfaringen jeg hadde
med distanseseiling var kun
fra Shetland Race. Jeg hadde
derfor litt angst for at ARC-en,
som kan vare i over tre uker,
skulle ha de samme forholdene som i Norskehavet. Slik
ble det heldigvis ikke.
De første dagene i nærheten av Kanariøyene hadde
rotete vind og krappe bølger,
men resten av turen var dønningene behagelige, det var 25
grader og for det meste sol.
ARC-en er et velorganisert arrangement som feiret
30-årsjubileum i 2015. Over
200 båter fra 30 land deltok,
mange av dem fra Norge. Det
var alt fra beskjedne familiebåter til Volvo Ocean Racebåter. Noen ville gå fortest og
kortest mulig. Andre – som
oss – ville ha en behagelig tur,
men håpet på noen ekstra dager i Karibia for snorkling og
svømming.
Det er lurt å være i Las Palmas en uke i forveien så man
ikke må bruke hvert eneste
minutt på forberedelser. En
stor del av gleden med ARCen
er å treffe folk fra andre båter,
fra mange land og med ulik
livserfaring.
Turen over Atlanteren var
aldri kjedelig. Hvis det var lite
vind, var det optimale fiskeforhold. Mahi Mahi er kjempegod og en spennende fisk å få
på snøret.
En annen glede var å bade
midtveis med 4000 m vann
under seg. Under seilasen fikk
vi besøk av delfiner. De kom
svømmende mot oss som om
vi var nye lekekamerater. Vi
møtte også et par vågehvaler.
Det første møtet var ved solnedgang og da det etter hvert
ble for mørkt å se den, var det
magisk å høre hvalen puste

MAHI MAHI: Fisket var bra, og
Mahi Mahi er en god matfisk.
å komme i havn i St. Lucia
før Happy Hour. Det lyktes vi
med. Hver båt møtes – uansett
ankomsttid – av en velkomstkomité med frukt og en flaske
rom. Den ble fort tømt!
10 dager med cruising i
Karibia fulgte. Mange takk
til skipper Anders Jamne for
turen.

SANDRA MCCARLEY

Regattasesongen er i gang

ved siden av oss. Den andre
gangen surfet hvalen i dønningene bak oss og fulgte oss
selskapssykt i en time.
Solnedganger, stjernehimmel, morild i bølgene, fullmåne på havet, soloppgang og
fantastisk blå farge på sjøen er
noe vi alle satte pris på.
ARC-regattaen har stort
sett medvind, og det er viktig
å kunne bomme ut genoaen
og rigge preventer på storseilet som kan løses ut fra
cockpiten. Været er som regel
stabilt, med noen sporadiske
byger der vindhastighet kan
komme opp i 30-40 knop.
Bygene er enkle å se og forberede seg på på dagtid, men
om natten er det ikke like lett.
De fleste velger derfor å seile
uten spinnaker eller gennaker
etter at det er blitt mørkt.
Den 18. dagen var målet

MANGE NASJONER: Over 200 båter fra 30 forskjellige land deltok i ARC
2015.
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SEILFORENING

Jeg hadde aldri tenkt å seile
over Atlanteren. Men en
kveld på foreningsdugnad
med Anders Jamne, deleier
i Seilsamvirket, spurte jeg
– hvor skal du seile i Nora
Simrad i år? ARC-en svarte
han, og så var det i gang.
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ASKØY

Behagelig over Atlanteren

SAMEIE: Nora Simrad er en Alubat Levrier des Mer 14 som eies av
sameiet Seilsamvirket. Sameiet har 10 skippere som seiler Nora i etapper etter planlagte ruter.

ÆRESMEDLEMMER
Askøy Seilforening hadde årsmøte 3. mars og i den forbindelse
ble Terje Soltvedt og Kjell Heimstad utnevnt til æresmedlemmer med livslangt medlemskap. Terje og Kjell har gjennom flere
tiår vist et brennende engasjement og en fantastisk frivillig
innsats for foreningen.
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ÆRESMEDLEMMER: Kjell Heimstad og Terje Soltvedt fikk stor takk for
innsatsen på årsmøtet.
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