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Endelig!
Båtpussen er endelig i gang, noen er allerede på sjøen og har startet sesongen.
Det er seiltid og vår, selv om ikke sjøtemperaturen er blitt tosifret ennå.
Når en ny sesong står for døren, er
det på sin plass å skape de rette forventningene. Så også i år, for det er det
all grunn til. Norges Seilforbund har
utarbeidet ny langtidsplan, det samme
har idrettsgruppen i Oslo Seilforening
(OS). Seilforbundet har en tydeligere
fokus og satsing på rekruttering og
bredde, samtidig som toppidrett og OL-satsingen er en naturlig
del. I OS er vi mer fokusert på lavterskel og breddesatsing. Dette
betyr selvsagt at vårt slagord «Spenning og glede» skal gjennomsyre aktivitetene våre også i år.
OS tilbyr foreningsbåter der man rullerer på bruken. Dette har
vi lykkes med for de yngste, og vi utvider stadig tilbudet for de eldre. Nytt av året er at dette også omfatter en egen foreningseiet
Express og en BB11 i tillegg til ASBJØRG. I vår langtidsplan ser vi
for oss at fremtidige 3–4-mannsbåter kan seiles av ungdom og
voksne i en pool, noe som skal maksimere bruken og nytten og
selvsagt gi masse «spenning og glede».
Poolbåt-ideen følger på mange måter trendene i samfunnet
med deling av ressurser, som spesielt gjør seg gjeldende i den
digitale verden og på internett. En av de andre trendene som
vi nå fortsetter å adoptere inn i seilsporten, er samhandling. OS
har i flere år samarbeidet med KNS, spesielt i forbindelse med
store arrangementer og samlokalisering av kontorene på vinterstid. Denne sesongen utvider vi samarbeidet til å også omfatte
ukeaktiviteter. På tirsdagene vil OS arrangere seilaser for entypeklasser som en videreføring av Express-satsingen. Her håper vi
å se både 11:MOD, Melges 24 og andre båttyper komme til. På
onsdagene arrangerer KNS felles seilaser for båter etter respittsystemet. Her blir det fine muligheter for OS-båter å få jevnlig
matching av likesinnede.
For våre yngre seilere har vi utvidet aktiviteten med en egen
Feva-gruppe som skal seile på onsdagene. Tilbudet er for ungdommer fra 10 til 15 år som ønsker å seile tomannsbåt. Foreningen har i vinter anskaffet fire nye Feva-joller og forventer å
motta flere fra Gjensidigestiftelsen før sesongstart.
Som dere ser fortsetter foreningen utviklingen og nye ideer
introduseres. Jeg håper vi fremdeles har et godt tilbud som passer for akkurat deg, og ønsker deg velkommen til en ny sesong
på Lille Herbern.
Esben Keim, styreleder i Oslo Seilforening

SESONGSTART
Mange av våre ukedagsaktiviteter starter allerede i uke 17.
Ungdomsgruppen er så klare for å komme i gang at de allerede
starter opp den 16. april, mens tirsdags- og onsdagsregattaene
tjuvstarter med en kick-off 21. april og første regatta 28. april.
Vannsportklubben, Flerskrogsgruppen og den nye RS Fevagruppen starter i uke 19.
Mer informasjon og påmelding finner du på foreningens
hjemmeside www.osloseilforening.no.
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FORBEREDELSER: Klargjøring av RS Fevaer til Opera Cup.

Opera Cup for Feva
Gå ikke glipp av årets byregatta 9.–10. mai!

AV JAN PETTER GAMBORG •
Opera Cup er en kompakt dag
full av god regattatrening på
alle nivåer tidlig i sesongen.
Du trenger ingen bil (ta tog
eller buss til Oslo), ingen båt
(vi har Fevaer), ingen sovepose

(du rekker toget hjem igjen).
Det legges opp til cupseiling,
grilling, morsomt samvær og
premiering. Vi ønsker å tilby
en regatta for alle Feva-seilere
og håper å se deg og din seilforening i mai. Vel møtt!
For mer info samt påmelding, se arrangementets egen
side på Sail Race System.

Dugnad

BJØRVIKASPRINTEN

Tiden er kommet til årets
vårdugnad, og vi gleder oss
til å se alle blide medlemmer igjen etter en lang
vinter.
AV JAN PETTER GAMBORG • Alle
båter i vinteropplag blir satt
ut helgen før, og 25.-26. april
ligger alt godt til rette for å få
«shinet» opp øya til sesongåpningen 1. mai. Da planlegger vi
også å ha en sesongåpningsfest. Det er som vanlig mye å
gjøre, så kom ut og ta i et tak

VINNERE OPERA CUP 2014: Iver
August Nymann Jävold og Isak
Svennes, Bærum Seilforening.

HYGGE: Koselig lunsjpause på
dugnaden i 2014.
og møt alle de andre medlemmene i en hyggelig dugnad
med påfølgende dugnadsmiddag både lørdag og søndag.

Velkommen til Bjørvika
sprinten for NOR Rating og
klassebåter 1. mai. Denne
årets første regatta faller
sammen med sesongåpningen på restauranten
på Lille Herbern, og det
ligger an til en herlig dag
på vannet og en forfriskende oppsummering etterpå. Mer informasjon og
påmelding på regattaens
egen side i Sail Race System: www.seilmagasinet.
no/regatta?regatta=1893

TERMINLISTE/AKTIVITETSKALENDER

UKESEILASER

16. april

Som vi tidligere har varslet har vi i samarbeid med
KNS gjort om på våre tirsdags- og onsdagsseilaser,
slik at vi kan tilby enda
bedre treningsseilaser for
alle seilere.
Mer informasjon og
påmelding til seilasene på
regattaenes egne sider på
Sail Race System:
Tirsdager for klassebåter: www.seilmagasinet.
no/regatta?regatta=1790
Onsdager for NOR Rating/tur- og hav:
www.seilmagasinet.no/
regatta?regatta=1791

18.–19. april
25.–26. april
28. apr
29. apr
1. mai
5. mai
6. mai
6. aug
9.–10. mai

Start ungdomsgruppen (13–18 år) + 8 torsdager fremover kl. 17.30 (ikke 14.5)
Sjøsetting av båter fra opplag
Dugnad på Lille Herbern kl. 10.00–16.00. Viktig! Sett av datoen!
Start OS og KNS tirsdagsseilaser for entype
kjølbåter + 7 tirsdager fremover kl. 18.00
Start KNS og OS onsdagsseilaser for NOR Rating/Tur- og hav + 7 onsdager fremover kl. 18.00
Bjørvikasprinten, start kl. 12.00 + sesongåpningsfest på marinaen
Start vannsportklubben (6–12 år) + 5 mandager fremover kl.17.30 (ikke 25.5)
Start RS Feva-gruppen (10–15 år) + 5 onsdager fremover kl. 17.30
Første dag flerskrogsgruppen + 5 onsdager
fremover kl. 17.30
Opera Cup/RS Feva treningssamling

Fullstendig oversikt med alle foreningens aktiviteter finner
dere på foreningens hjemmeside.

