Nå er det like før det braker løs!
Hæh, braker løs? Hva braker løs, vil den
skarpe lese forhåpentlig spørre seg.
Joda, det første som braker løs er seilsportsligaen. Nå er det kun dager før
vi skal møte andre foreninger til dyst i
ligaen. Vårt lag er tatt ut, de har trent
sammen og de er klare for å prøve seg
i 1. divisjon. Jeg håper de får en flott
opplevelse og at mange fra Nesodden tar seg tid til å komme inn til Aker
Brygge for å følge med og heie på laget
vårt. Lykke til!
Det neste som muligens braker løs er ikke like interessant for
vår del. Det er nemlig Kystverket sine planer om å fjerne Søndre
Steilesand for å gjøre leden inn til Oslo sikrere og bedre for de
store gutta.
Vi ønsker jo sikkerhet og billigere varer og slikt, som Kystverket argumenterer for, men vi ønsker også en trygg havn for folk
og utstyr som ikke velter hver gang en stor båt går forbi. Det er
en utrolig mengde mennesker og båter som besøker oss hvert år,
men vi føler nå at bølgene er i ferd med å bli en stor utfordring å
hanskes med. Vi har stadig vekk små og store skader på båter og
anlegg. Men verre enn det, vi har opplevd flere personskader. En
av dem av Hamsunske dimensjoner!
Et annet viktig motargument er at våre trenings- og regattaområder blir mindre når båtene nå kan gå nærmere land. Det
kan medføre konfrontasjoner mellom seilere og nyttetrafikk, og
det er heller ikke bra. Vi håper Kystverket ser våre poenger og lar
oss diskutere løsninger på dette som både kan hjelpe oss og gi
en bedre led inn fjorden for de store. Men nok om det, over til
viktigere ting.
Kom dere ut på sjøen! Husk at det er seiling vi driver med og
at brygger og hus og RIB-er og flaggstenger og vaffeljern og så
videre kun er midler for å komme oss på fjorden i en skarp kappseilas eller en fin tur.
Vi sees utafor Steilene.
Øyvind Degnes, leder i Nesodden Seilforening

AKTIVITETSKALENDER
Steilene Rundt hver onsdag frem til 22.6. Oppstart etter sommeren 17.8.
Indre Oslofjord Big Boat Series:
21.–22.5 Bundefjorden Rundt - Bundefjorden Seilforening
28.5
Oslofjorden Rundt – Asker Seilforening
4.6
Familie-/shorthanded-regatta, samarbeid mellom
Ullern Seilforening og Frognerkilen Seilforening
20.8
Familie-/shorthanded-regatta, samarbeid mellom
Ullern Seilforening og Frognerkilen Seilforening
24.–25.9 North Sails Nesodden Høstcup
4.6
Romantic Regatta/ Par Regatta
3.9
Klubbmesterskap
24.–25.9 North Sails Nesodden Høstcup
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JOLLEGRUPPEN

Både regatta- og turseiling!
REGATTA I NEDERLAND: Fra venstre Oda Skeide-Bates, Aslak Iveland (Haugesund), Vincent Vaske, Aslak
Brynsrud (Bundefjorden), Hedvig Ødeby Karlsen og Marieke Vaske, Sander Hendrikse (Haugesund), Jonas Sørlie,
Eskil Ova med Ferdinand Sørlie, foran Emil Forslund og Oscar Ova.

Jolleseilerne er godt i
gang med sesongen og har
allerede hatt flere store
opplevelser.
AV MICHAEL SCHULTZ • Først
vil jeg takke alle som var med
på 10-dagersturen til Braassemermeer i Nederland og
Magic Marine Easter Regatta
2016.
Det var en fin tur med fantastiske turkamerater. Både
store («sponsorer») og små var
meget fornøyde.
Det ble mye seiling, bra trening i lite vind og en tøff avslutning med 10–17 m/sek vind
under regatta. Det er kjempegøy at Oda Skeide-Bates
står frem og viser Nesodden

Seilforenings farger, og det var
velfortjent med 30. plass i gull
fleet. Vincent Vaske klatret til
20. plass i sølv fleet.
For hjemmesliterne var det
nervepirrende å vente på resultater fra Nederland. I gjengen som forsvarte de norske
fargene i påskeregattaene på
Braassermermeer i Nederland
var det åtte seilere fra Nesodden Seilforening, to fra Haugesund Seilforening og én fra
Bundefjorden Seilforening.
Helgen etter Braassermermeer var det lens i 7-10 m/sek
fra Son til Steilene, med stopp
på Oskarsborg med velfortjent
pizza. Den planlagte nattseiling til Oslo ble utsatt fordi vi
ikke hadde lanterner. Etter syv

timer på vannet, kom de syv
stolte seilerne inn i hjemhavnen vår på Steilene. De hadde
ingen problemer med å få sove
i klubbhuset.
Takk til seilforeningen for
ny tilhenger. Nå kan vi transportere både jollene og RIBen i én omgang. Tilhengeren
skal vi teste til Liros Cup i
Stenungssund, NC i Asker, Ålesund og Stavanger.
Utover i sesongen venter
Seilcampen, Steilene I, som
for Nesodden landslag vil
være den 23.–26. juni og seilcampen, Steilene II, for alle
jolleseilere i Oslofjorden, som
blir den 15.–17. august.

STORBÅTGRUPPEN

Mye å glede seg til
I begynnelsen av april åpnet
vi havnen på Steilene. Endelig er vi i gang.
AV COLIN BEVAN • En ivrig
dugnadsgjeng sto på for at
havnen vår skal være klar til å
ta imot båtene som ligger der,
enten det er seilforeningens
medlemmer eller gjester fra
andre steder i fjorden. Kiosken
(som nå omtales som restaurant internt i foreningen) er
åpen, så her er det bare fryd
og glede! Nå må vi bare sørge
for at gjestene blir godt ivaretatt, og at de faktisk opplever
at Steilene er den hyggeligste
havnen å komme til.
Steilene Tredagers gikk
av stabelen i helgen. Takk til
Svein Søderlund og Sigurd
Parmann som står for dette
år etter år. Neste år er det
10-årsjubileum. Et lite poeng
i den sammenheng; mange av
båtene og seilerne har blitt 10
år eldre siden oppstart – alder

er altså ingen hindring. Det er
bare å glede seg til neste år.
Steilene Rundt har startet
opp, og første tellende regatta
var 4. mai. Her er det bare å
melde seg på, selv om man ser
man ikke rekker å være med
på alle seilasene. I år som i fjor
legger vi inn trening. Det blir
også premie til beste «comeback» eller «Rookie». Regattaen går hver onsdag frem til
22. juni, før den starter opp
igjen 17. august.
Voksenkurs blir tilbudt i år.
Er du interessert, men har ikke
fått med deg dette tilbudet,
kan du henvende deg til oss i
foreningen.
Nesodden Seilforening tok
for et par år siden initiativet
til at kretsmesterskapet for
storbåt skulle gjøres om til en
ranking, og dermed var Indre
Oslofjord BigBoat serie etablert. Alle som deltar i en av de
tellende regattaene, som for
eksempel Isbrytern og Oslofjorden Rundt, blir automatisk
med i rankingen og kjemper
om å bli kåret til kretsmester.
Jo flere regattaer du deltar i,
desto større er muligheten for
å bli kretsmester.
I tillegg til å kåre en kretsmester, konkurrerer seilforen-
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STORBÅT: Sesongen er i gang og
vi har mye å se frem til.
ingene om å bli beste forening
sammenlagt – og det bør bli
oss! Så her gjelder det å delta
på de regattaene som inngår i
Indre Oslofjord BigBoat serie.
6. juni er det Par Regatta/
Romantikk Regatta, og det blir
spennende å se responsen på
denne regattaformen. Vi håper
at mange vil delta.
Færdern arrangeres 10.
juni. Det er i år åpnet for et
svært fleksibelt opplegg for
deltagelse. Ønsker man fleksibilitet med starttid, men
likevel ha en tidtaking, er det
en egen klasse for dette. Dette
er virkelig noe å vurdere. Med
det nye opplegget behøver det
ikke være trangt om plassen,
verken på startlinjen eller på
vei utover. Å se alle de flotte
seilene, båtene og menneskene delta i ett og samme arrangement, med felles interesse
og seilglede, å se topplanterner spredt utover hele fjorden
er en utrolig flott opplevelse.

