OSLO

Vi skal komme videre
I år føler jeg at værgudene har vært
snille og gitt oss en ekstra lang seilsesong. Selv tirsdagsseilasene nå i høst
kunne avvikles uten hagl og høststorm.
Ingenting er vel som å nyte høststillhet
og høstfarger fra sjøen.
De fleste har vel etter hvert begynt
å pakke inn båtene for vinteren og satt
fokus på andre aktiviteter og gjøremål.
Oslo Seilforening ønsker å holde fokus
på seilingen gjennom hele vinteren. Vi
planlegger nå neste sesong der vi blant annet håper å få til en
utvidet sommerleir for barna. Vi skal også arrangere kombinert
NM og nordisk mesterskap i Express. Vi ønsker også å prøve ut
nye seilaktiviteter og tar gjerne imot innspill om dette.
Vi skal også ansette en ny idrettskoordinator, og tar også
gjerne imot innspill rundt både oppgaver denne skal ha – og tips
om mulige kandidater.
Vi ser at satsingen på profesjonalisering av regattatilbud har
virket, kvaliteten på tilbudene er stadig bedre og bredden er også
i utvikling. For å komme videre kreves det stadig forbedring, nye
ideer og nye tanker. Vi vil gjerne høre dine innspill og ditt engasjement slik at vi får enda mer spenning og glede i kommende
sesong.
Esben Keim, leder i Oslo Seilforening

MORTEN JENSEN
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STORT: Fortsetter interessen for å melde seg på i samme takt, kan Express-NM 2014 bli rekordstort.

Stor interesse for Express-NM 2014

Allerede 20 båter er forhåndspåmeldt til neste års
NM og nordisk mesterskap
i Express.

Det har vært en fantastisk
sesong for Express-klassen i
Oslo med rundt 30 deltagende båter hver eneste tirsdag.
Express-seilerne har dessuten
deltatt i Hankø Race Week, i

Kongens serieseilas og Expressene ble med stort hell benyttet i mesternes mester på Aker
brygge i høst.
Det er nå mer «trøkk» i Express-klassen enn noen gang,,
og ryktene sier at vår kjære
kong Harald, som i år leide en
Express, nå også har kjøpt en
egen båt og sikter mot neste
års NM/nordisk.

Oslo Seilforening vil gjøre
sitt ytterste for at neste års
mesterskap skal bli «the best
games ever», og vi håper mange allerede nå setter av helgen
22–24. august 2014. Om du
allerede nå ønsker å forhåndspåmelde deg, kan dette gjøres
på www.expressklubben.com.
20 båter er allerede på listen.

Oslo-seier i Vikingknarren
Erik Berg og Rune Trondsen
tok seieren i Vikingknarren,
som var årets siste Knarr-regatta. Regattaen ble arrangert
av Bærum Seilforening 14.–

15. september og det deltok
syv Knarrer.
Det var tett i teten, men
med jevne plasseringer i toppen hele helgen stakk Erik og

Rune av med seieren og det
gjeve trofeet Vikingknarren.
Det var vekslende vær og
vind men fine forhold i Vestfjorden.

BUDSJETTØNSKER?

Ungdomsgruppeseilere sikret seg sølv og bronsemedalje i OAS’ kretsmesterskap/Bærum høstcup.

Oslo Seilforenings styre
har årets budsjettmøte 15.
november. Dersom du har
ønsker om utstyr og annet
til foreningen er du hjertelig velkommen til å sende
inn forslag om dette per epost innen 10. november.
Da vil styret ta stilling til
dette og eventuelt innlemme det i neste års budsjett.

Oslo Seilforening stilte med
to lag i Feva-klassen, Emil
Bauck Kroksnes/Arthur Torvund, og Daniel Andersen/
Lars Andersen i Bærum høstcup, som også var kretsmes-

terskap i Oslo & Akershus
Seilkrets.
Det stilte 24 båter til start,
og var således årets største
Feva-felt med fire båter mer
enn i NM, og Emil og Arthur
klarte en flott 2. plass med
Daniel og Lars ett poeng bak
på en 3. plass.
Det lover godt for fortsettelsen neste sesong!

NY IDRETTSKOORDINATOR SØKES
Vår idrettskoordinator
Gorm Søby har takket for
seg etter to år, er Oslo
Seilforening nå på utkikk
etter en ny medarbeider for
å ta seg av koordineringen
av foreningens forskjellige
kurs- og regattaaktiviteter.
Dette er en selvstendig stilling med mange varierte oppgaver, og det kreves at du er
strukturert og kan ha mange
baller i luften samtidig.
Du vil ha tett kontakt med
foreningens daglige leder,

trenere og arrangører, samt
de idrettsansvarlige i styret.
Dette er en sesongbasert
stilling med tilnærmet fulltidsstilling i månedene mai, juni,
august og september, noe mer
redusert i april og oktober, samt
noe møte og planleggingsvirksomhet i vintermånedene.
Om du ønsker å være med
å videreutvikle Oslo Seilforening og synes dette høres interessant ut; ta kontakt med
daglig leder Jan Petter Gamborg. Tlf. 91791239. E-post:
post@osloseilforening.no.

MORTEN HELDAL HAUGERUD

RS FEVA-SEILERE GJORDE DET SKARPT I KM

SEIER: Erik Berg og Rune Trondsen seiret i Vikingknarren.

«Kor» er alle sangfuglene i seilforeningen?
Oslo Seilforenings kor «Vela
vocalis» har nå satt opp
øvelser for vinteren.
Du trodde kanskje foreningen
er slått helt av om vinteren?
Langt ifra!
Seilerkoret «Vela vocalis»
be etablert i fjor, og nå starter
korsesongen. Notene pakkes
opp når seilene pakkes ned.
I Oslo Seilforenings eget
kor lærer du å mestre noe
sammen med andre du kanskje ikke kjenner fra før. Det er
syngende seilere som du kan
jobbe sammen med mot resul-

tater om mål du kanskje ikke
trodde det var mulig å oppnå.
Alt har god overføringsverdi til
trening som båtmannskaper.
Kanskje seiler du etter hvert
med OS-medlemmer du traff i
Vela vocalis?
Koret har plass til nye medlemmer, og nå er det den beste
tiden for å hive seg på.

Første øvelse var den 16.
oktober på Cafe Abel på Ullevål, og øvelsene videre vil være
30.10, 13.11, 4.12, 18.12, 8.1,
22.1, 5.2, 26.2, 12.3, 19.3, 2.4,
16.4 og 30.4.
Ønsker du å melde deg på
og være med? Dagfin Simonsen tlf. 90155511. E-post: dasimon@online.no.

HANS ERIK LINDBOM
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SANGKOR: Vela vocalis byr medlemmene på nye utfordringer og gleder.
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