LANGØYFEST

Fin fest og full sommer på Langøy
Første helg i juni betyr fest
i Stavanger Seilforenings
hytte på Langøy. I år ga
arrangementet full uttelling
på alle plan.

SEILFORENING

God sommer!

PERLE: Langøy er blant de fremste av det vi lokalt kaller perler i Ryfylke. Under årets Langøyfest var det fullt med båter ved alle bryggene..

rende vin utenfor hytten i den
vakre sommerkvelden – god
prat og stemning. Inne i hytten var det dekket til med
reker og tilbehør. Festen fortsatte på bryggen og sommerkvelden ga anledning til å sitte
ute lenge. Noen ble litt sene,
mens andre ble veldig sene –
slik det ofte er.
Søndag var det forfriskende å seile den 12 n mil lange
turen hjem til Sølyst.
Nå er en ny og vellykket
Langøyfest behørig loggført,
og en av de få sikre ting i verden er at det neste år igjen blir
dekket til forsommerfest på
Langøy.

STÅLE TØNNESSEN
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AV EINAR TALGØ • Langøyfesten
har lange tradisjoner i foreningen. Øya har vært i foreningens eie siden 1917, og hytten
ble bygget året etter. Omtrent
hvert år siden er det blitt arrangert en vår/sommer-fest
for foreningens medlemmer
på Langøy. Etter som årene
har gått er Langøy blitt et
flott anlegg for medlemmer
og langveisfarende seilere.
Langøyfesten er noe mange
ser frem til hvert år.
Når været dessuten viser
seg fra sin aller beste side,
med temperatur på tyve-tallet,
sol og en flau bris fra sørvest,
er det neppe noe bedre sted
å være for seilere. Så snart
langtidsvarselet fra Yr antydet
at godværet hadde satt seg,

ble festen mer enn fulltegnet
på et øyeblikk, med 27 båter,
rundt 50 voksne og 26 barn.
For barna er det fiskekonkurranse, med premiering i
mange klasser. Konkurransen
er alltid lagt opp slik at alle
som deltar vinner sin klasse.
Deretter er det ulike leker, før
grillen blir fyrt opp i 17-tiden.
Som nevnt har Langøyfesten lange tradisjoner. Derfor er
det mange av de som i dag er
voksne som husker med glede
denne delen av festen fra sin
egen barndom. Tilbakemeldingene fra barna i dag forteller
at det fremdeles er slik.
Etter kl. 19 var det de voksnes tur: Samling med musse-

FEST: Mange blide fruer.
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STAVANGER

ALLE: Alle deltagere er vinnere i fiskekonkurransen på Langøy. Her er vinnerne i klasse størst og klasse mest, Leo og Linnea Heradstveit Rosseid.

SOMMER!

Express-miljøet i Rogaland
er mer aktivt enn på lenge.
Flåten økte noe i forkant
av fjorårets NM i Stavanger,
men ved inngangen til 2016
har flere nye båter meldt
sin ankomst.

Vi ønsker gjestende
seilere til Stavanger og
Ryfylke velkommen til
å benytte havnen på
Sølyst og foreningens øy
Langøy ved Reilstad på
Finnøy.

AV ØYVIND HENRIKSEN • Ekstra
gledelig har det vært å se at
aktive seilere forblir i klassen, samtidig som flåten øker
med et tilfang av både nye regattaseilere og erfarne båtfolk
som skifter til Express.
Som leder av den lokale
Express-klubben vil jeg oppsummere det slik:
Muligheten til å konkurrere
i større entype-felt later til å
ha bred appell. At klassen i
tillegg har en lav inngangsterskel og en uformell tone gjør

nok også sitt til at de fleste
føler seg hjemme. Vi i den
lokale klasseklubben har også
over flere år arbeidet aktivt for
å bygge et sosialt miljø rundt
klassen med både teorikvelder
og sosiale sammenkomster.
Det er kort og godt kjekt å
seile Express!
I skrivende stund er hele 32
båter påmeldt til den ukentlige onsdagsregattaen i Stavanger.
Trond Kjønnerød er en av
de erfarne lokale seilerne som
er første-års Express-seiler.
Ved halvgått vårsesong har
Trond følgende å si om skiftet
til Express:
– Jeg har seilt RAINBOW
DANCER, som er en Rainbow
42 bygget i Veile Danmark i
1987. Båten ble i sin tid kjøpt

NYTT FRA STAVANGER SEILFORENING • stavangerseilforening.no

på tegnebrettet og ble slik sett
«custom» bygget til meg. Vi har
deltatt i alle lokale regattaer,
Haugesund Race Weekend og
Færder’n. Mannskapet på 12
mann har stort sett vært stabile i hele perioden. Men Rainbowen hadde en lite fordelaktig NOR-rating, så vi begynte å
vurdere skifte til entype-klasse.
Valget falt på Express.
– Hvilken båt falt valget på?
– Expressen fant vi i Oslo.
Den hadde nye seil og ny
mast. Litt sliten, men absolutt
brukbar. Med byggenr. 344 er
den en godt voksen dame som
passer bra til tilårskomne herrer, mener Kjønnerød.
– Hvordan har dere opplevd
Express-klassen så langt?
– Så langt har vært en meget positiv opplevelse. Det er
en meget trivelig og – ikke
minst – hjelpsom gjeng. Det er
25-30 like båter på startstreken hver uke, samtlige med et
ønske om en perfekt start, og
det er virkelig kamp om posisjon. Fantastisk.
– Hva har vært den største

PRIVAT

Mange Expresser i Stavanger Seilforening

FORNØYD: Trond Kjønnerød trives
svært godt om bord i Expressen.
overgangen fra Rainbowen?
– Vi kan jo seile, men Expressen er veldig forskjellig fra
Rainbowen. Det er mye nytt
som må læres, særlig systematisering av trim og boat-handling. Her har en meget aktiv
klasseklubb vært til god hjelp.
Ydmykhet er et stikkord her.
– Den største utfordringen
har muligens vært plassen om
bord. På Rainbowen kunne
man gå «tur» om bord, men
det er ikke aktuelt i Expressen.
Ellers må jeg si at det er deilig å seile entype. Rett og slett
trivelig, sier Kjønnerød.

AV TORDIS STANGELAND •
Havneavgifter kan nå betales med Mcash. Beskrivelse om dette og hvordan
det brukes finnes oppslått i
havnen og på Langøy.

STAVANGERSEILASEN
Vi møtes til seilas i Vågen
lørdag 27. august.

SEILSPORTSLIGAEN
Seilsportsligaen kommer
til Stavanger i august.
Vi gleder oss til å ønske
seilsportligaen velkommen
til Sølyst 12.–14. august
og 19.–21. august. Her skal
det bli spenstige seilopplevelser for alle.
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