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PINSESAMLING: 3.–5. juni er det igjen samling for Optimist, Laser og brett.

PINSESAMLING 2017

Velkommen til samling i Ran Seilforening
Tradisjonen tro arrangeres
det også i år pinsesamling i
Ran Seilforening. På fjorårets samling deltok hele 85
jolle- og brettseilere.
AV ESPEN BØRRESEN • Kombinasjonen av dyktige trenere,
flotte seilforhold og super
POPULÆR: Ran Seilforenings
pinsesamling er populær, kanskje
fordi det ifølge foreningen alltid
er flott vær.

atmosfære gjør at pinsesamlingen i Ran Seilforening øker
i popularitet for hvert år.
Til årets samling har vi
vært så heldige å få landslagsseiler Mathias Mollatt som
hovedtrener for laserseilerne,
og i tillegg vil vår egen Bård
Birkeland ha hovedansvaret
for optimistseilerne. Med seg
vil Mathias og Bård ha et team
med dyktige trenere.
Årets pinsesamling arrangeres helgen etter norgescup

for Optimist, Laser og brett i
Bergen.
Dermed kan de som ønsker det la utstyret stå igjen
og med enkelthet tilbringe en
herlig pinse i Ran Seilforening.
Og været – det er alltid
flott på pinsesamlingen.
Mer informasjon finner du
på våre nettsider www.ranseil.
no, og påmeldingen går via
Sail Race System, www.sailracesystem.no.
Vel møtt!

ESPEN BØRRESEN

Jeg har gjennomført mitt første årsmøte som leder for Ran Seilforening, og jeg
må starte med å takke alle som deltok
for et godt møte! Det er kjekt med så
engasjerte medlemmer, samtidig som
det var en meget god tone under hele
møtet.
Vi har i dag en medlemsmasse som
jeg føler jobber i samme retning, og alle
vil Ran og våre medlemmer det beste.
Det er kjekt å lede et årsmøte hvor vi
kan ha gode konstruktive diskusjoner
uten at det blir dårlig tone, selv om vi ser ulikt på noen av sakene
som var oppe.
De mest spennende beslutningene som ble tatt, var at vi endelig har funnet rom for å gjøre noen viktige oppgraderinger.
Det ble besluttet å:
- lage ny fundamenteringen til bryggen ved mastekranen
- bytte fortøyninger til B-bryggen
- oppgradere motorparken
- investere i en ny RIB som kan tåle mer sjø og høyere fart
Dette er viktige oppgraderinger som gjør at vi kan ha et forsvarlig anlegg som er i god stand, samt at vi tilrettelegger med
godt utstyr til jollemiljøet for å lage et best mulig grunnlag for
utviklingen av seilsport og våre unge seilere som er så viktige
for oss.
I tillegg vil jeg ønske velkommen tre nye styremedlemmer:
Svein Holmefjord, Torbjørn Kaland og Leif Gunnar Sandtorv, og
takke dere for at dere har tatt på dere viktige verv i klubben.
Samtlige har allerede kommet med gode innspill på første styremøte.
Når SEILmagasinet er kommet i trykken, er båtene mest sannsynlig kommet på vannet, vårdugnaden gjennomført, og vi er nær
åpningshelgen med tradisjonene som er på denne dagen. Jeg gleder meg til sesongen, og ønsker alle hjertelig velkommen til Ran
Seilforening!
Jon Andreas Bygstad, leder i Ran Seilforening

ESPEN BØRRESEN

Tanker om 2017

Nye vinder skal velsigne seilerne i Ran ved Bergen
Seilforeningen Rans lekegrind, Hjeltefjorden, har så
god seilvind at brorparten
av små og store båter står
på land om vinteren, for
ikke å havarere sammen
med bryggene når vinterstormene raser.

AV THORBJØRN KALAND • Det
gir oss desto bedre tid til å
vøle båtene, og sette dem i
fullkommen stand til de nye
regattabøyene legges ut.
Og med regattabøyene på
sjøen, har vi utrolig mye morsomt å glede oss til.
På det nylig avholdte
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årsmøtet ble en gjeng entusiastiske seilere valgt inn
i styret. De er alt i full gang
med å planlegge en ny sesong
for klubbhus, hytte, naust og
kaianlegg, og ikke minst forberede de mange aktivitetene
som skal skje på sjøen.
Den tradisjonsrike samlingen med pinseleir for alle
barn og unge i Ran, er et av
høydepunktene, ikke minst for
rekruttering og skolering av
morgendagens konkurranseseilere.
Pinseleiren er en viktig
samling der de unge blir godt

sammensveiset i hyttelivet, og
der de har det utrolig morsomt
på og i sjøen.
Sammen med Askøy Seilforening på den andre siden
av fjorden, satser vi stort og
tradisjonsrikt på Hjeltefjordtrimmen. Her møter vi seilvenner på fjorden i en uhøytidelig
tirsdagsregatta, og her får nybegynnere, så vel som de meget ambisiøse seilerne, bryne
seg i ulike klasser. Hjeltefjordtrimmen er også lagt opp som
en rekruttering for nye seilere,
med god veiledning i et inkluderende miljø. Om du ikke har

egen båt, eller er usikker på å
ta ut din nykjøpte båt, kan du
være mannskap hos en av oss
andre og få en god innføring i
regattaseilingens gleder.
Når våren kommer med
bryllupsklokker og konfirmasjoner, er vi stolte av å ha så
fine klubblokaler. Foruten velutstyrt garderobe og regattakontor har de også et nydelig
festlokale med utsikt over sjø
og fjell.
Vi gleder oss nå til å møte
gamle og nye seilvenner på
sjøen til en spennende ny seilsesong.

