NESODDEN
SEILFORENING

Nå begynner det for alvor å lysne. Årsmøtet er avholdt og nytt styre og utvalg
er etablert.
Jeg benytter først anledningen til å
takke alle utvalgsmedlemmer for flott
innsats i 2014. Det har vært et aktivt år
med stor aktivitet i foreningen. Men det
er bare en glede å være leder for en så
velfungerende forening som Nesodden
Seilforening med alle de flotte medlemmene vi har.
Vi har god kontinuitet og gode rutiner for å følge opp både det praktiske og det mer byråkratiske. Og
det er mye byråkrati som skal til for å seile på fjorden!
Om en drøy uke er det seilting. Da samles alle kretser og lag
for å stake ut den videre veien for seilnorge. Nesodden stiller med
to representanter her, hvorav jeg er én. Det blir en spennende
opplevelse for en skårunge som meg. Heldigvis er Inger Bucher
med som (nærmest) veteran i bransjen.
I år, som i fjor og året før det, er det en fast gjeng som dukker opp titt og ofte på Steilene for å drive dugnad, vedlikeholde
anlegget og ha det hyggelig sammen. Nå er seilloftet så godt
som klart, bare litt forbedring av det elektriske anlegget gjenstår.
I år, som i fjor, arrangerer vi storbåt-KM for NOR Rating med
heftig avslutning under North Sails Nesodden Høstcup. Det skal
bli spennende å følge dette arrangementet sammen med alle de
andre regattaene, seilskolene, treningene og så videre som foregår på sjøen utenfor Steilene.
Vi sees på Steilene!
Øyvind Degnes, leder i Nesodden Seilforening

STEILENE TREDAGERS: Det sosiale er viktig i dette arrangementet.

RUNE HOLTE

Kontinuitet

STEILENE TREDAGERS: Kristi Himmelfarts-helgen kan by på alle slags forhold.

STORBÅTGRUPPEN

Sesongstart!
Det er mange som smiler
om dagen. Om kort tid er
sesongen i gang for mange.

AV COLIN BEVAN • Påsken er like
rundt hjørnet. For noen innebærer det å dra til fjells, for
andre blir det båtpuss. Skuta
skal pakkes ut, stelles og poleres. Praten går i pausene og
forbedringer diskuteres. Det
nye instrumentet skal monteres og beundres, og planer for
sesongen skal legges. For en
fantastisk tid.
For storbåtgruppen blir det
en aktiv vår.
STEILENE RUNDT. Dette er vår
onsdagsregatta. Også i år håper vi å se noen nye båter på

startlinjen. Det jobbes med
små endringer i konseptet, små
forbedringer og endringer som
vi håper gjør at dette flotte
arrangementet blir aktuelt for
flere å delta på. Dette kommer
vi tilbake til via andre kanaler.
Har du ikke båt, men ønsker å
delta – still opp på brygga og
bli med som mannskap. Dette
gjelder enten du er nybegynner og uerfaren eller dreven
regattaseiler. Ta kontakt med
meg om det er noe du lurer på.
PR. Par Regatta – tidligere
Romantic Regatta – er i støpeskjeen, og vi har stor tro
på at dette kan bli et flott
opplegg. PR blir vår lokale
shorthanded-regatta, og som
det fremgår av navnet er den
tiltenkt par som seiler. Vi håper på positiv respons og god
deltagelse. Dato blir annonsert
etter hvert.

BEATE BEVAN

KLUBBMESTERSKAP. Dette arrangementet er så bra at vi
forsøker å utvikle det videre.
Trolig går det mot at vi har én
regatta om våren og én om
høsten. Den beste sammenlagt blir klubbmester, men det
er selvsagt fullt mulig kun å
stille i en av regattaene.
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ten av juni. Dit er det flere
fra foreningen som skal reise,
noen i egen båt, mens andre
tar «landeveien» fatt. Ta gjerne
kontakt om dere har lyst til å
treffes der nede. Bord er reservert på Sjømagasinet – ta
kontakt om dere ønsker plass
(regatta@nesodden-seilforening.no).
NORTH SAILS FORUM SPESIAL.
I februar var vi tre fra Nesodden Seilforening på North
Sails-samling og hørte på
Wouter Verbraak,
navigatøren om bord i Volvo Ocean
Race-båten VESTAS WIND.
Verbraak fortalte om sin verste natt, da VESTAS WIND
grunnstøtte i mer enn 19 knop
på et rev utenfor Afrika. Ingen
av mannskapet ble skadet, noe
som er helt utrolig med tanke
på farten. Han var helt tydelig på hva som fungerte bra i
denne krise
situasjonen. Det
enkelte mannskap visste hva
han skulle gjøre, enten det
var å få tak i grab-bag eller en
annen relevant oppgave som
skulle løses, og de beholdt
roen i båten. Dette er relevant
for oss som stort sett seiler
kystnært!

SJEKK NØDUTSTYRET. Nå like
STEILENE TREDAGERS. Tradi- før sesongstart er min vennlisjonen tro blir det Steilene
ge oppfording til alle båteiere
tredagers i Kristi Himmelfarts- at de tar en liten runde i båten
helgen. Dette må vel være en
og lager en oversikt over hvor
av de hyggeligste seilasene
nødutstyret befinner seg. Eller
i Indre Oslofjord. Vi håper at sjekk om den gamle oversikten
de som var med i fjor, stiller fortsatt er korrekt. Oversikten
i år også, og ikke minst at vi – om den ikke henger fremme
ser noen nye deltagere. Sosialt – trekkes frem når man man
og hyggelig med et «snev» av
finner det hensiktsmessig, for
regatta – hvor sjøveisreglene
eksempel i forbindelse med
blir lagt til grunn. Vi gleder Færder-seilasen, når man kanoss allerede.
skje har mannskap som ikke er
helt lommekjent i båten om
VOLVO OCEAN RACE. VOR har
bord.
målgang i Göteborg i slutVi ses på fjorden!

