STAVANGER

Stavanger er kjent for sitt
stabile klima og sine milde
vintre. Det gir oss anledning
til å arrangere regatta allerede i januar, og dermed blir
Nyttårsseilasen gjennomført
lørdag 7. januar 2017 for
20. gang!

STAVANGER SEILFORENING

AV EINAR TALGØ • Start og mål

NYTTÅR: Nyttårsseilasen starter
for 20. gang fra Vågen i Stavanger første lørdag i januar.

blir som før i Vågen i Stavanger. Dette er en høyst sosial
regatta, der starten går etter
«Gunder-metoden». I henhold
til kjente tradisjoner inviteres
seilerne etter seilasen til stor
seilerfest og premieutdeling i
«De Røde Sjøhus». Der blir det
varm mat til alle, krydret med
videoopptak fra dagens seilas
og Christen Withs innsiktsfulle kommentarer til seiling
og seiltrim. Underholdende og
lærerikt!
Seilasen innledes med
skippermøte i Skipperstuen
hos Stavanger Seilforening på
Sølyst kl. 11:00. Der blir det
gjennomgang av dagens seilas
og utdeling av startlister/tider m.m.
Velkommen til det kommende årets første regatta –
seilasen for de virkelig hårete
seilerne i Stavanger-regionen!

OLAI HAGLAND NORGESMESTER I LASER 4.7
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Vår egen Olai Hagland tok hjem NM-tittelen i Laser 4.7 etter
imponerende og overbevisende seiling. Fire førsteplasser av fire
tellende regattaer er det lite å gjøre med for konkurrentene. Vi
gratulerer Olai med et fantastisk resultat!
Ran Seilforening i Bergen arrangerte et flott NM for Laserklassene 4.7, Radial og Standard under særdeles krevende og
friske forhold. Med vindstyrker som periodevis lå jevnt over 30
knop begge dagene var det lite rom for feil. Mesterskapet ble
således en virkelig test for både seilere og arrangører - så vel
fysisk som seilteknisk.
Stavangerlaget, som ble ledet av hovedtrener Luka Radelic,
hadde hele tre seilere blant de 10 beste i 4.7 klassen. Klassen
talte 32 båter. Av våre ledet August Hanevik sammenlagt etter
lørdagen, og han endte til slutt på en flott 4. plass. Jon Butler
Wang leverte også jevnt sterke prestasjoner hele helgen og fikk
10. plass sammenlagt.
Foruten de nevnte topp10 bestod stavangerlaget
også av de tre «Laser-rookiene» Guro Gjesdal, Anders
Theodor Lindemark og Liv
Cornelia Middelthon, som
alle tok steget over i Laser
fra Optimist nå i høst. De
fikk litt av en ilddåp i Bergen,
VINNER: Nybakt norgesmester Olai men håndterte de krevende
Hagland står øverst på premiepal- forholdene på en overbevilen under årets NM-arrangement
sende måte. De klarte seg
i Bergen.
godt og lærte mye.
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JOLLER

SAMLING: Fine forhold og friske dueller i Optimist-klassen.

Regionsamling for Vestlandet i Stavanger
Første helg i høstferien arrangerte Stavanger Seilforening NOK Rekruttsamling
for Vestlandet, Optimist NC
samling og Rekruttsamling
for nye Laser 4.7-seilere.
AV EINAR TALGØ • Samlingen
ble gjennomført som ett stort
arrangement. Det var lagt opp
til en langhelg som inkluderte
mandagen.
Til innkvartering av de
unge seilerne og et nødvendig
antall voksne, ble Sjøspeiderne
på Engøyholmen sitt sjarmerende leirsted på Midtholmen
leid. Beliggenheten er nær foreningens treningsområde på
Pinå, en kort RIB-tur fra foreningens jolleanlegg på Sølyst.
Da påmeldingsfristen utløp
var 20 optimistseilere og 14
laserseilere påmeldt. Deltakerne kom fra Ålesund i nord
til Lillesand i sør. Antallet var
større enn forventet, og foreningen måtte mobilisere hele
sitt trofaste foreldrekorps.
På trenersiden hadde vi
fått tak i et meget sterkt

team: Bård Birkeland, Karianne Fonn Jårvik og vår egen
Luka Radelic. Alt lå til rette
for en super helg med intensiv
trening, kappseiling og mye
moro. Her fikk ingen ligge på
latsiden.
Trening på vannet og påfølgende briefinger på land
pågikk fra tidlig til sent, med
en svært motivert og entusiastisk gjeng som gav alt og
fikk mye igjen. Samlingen ble
avsluttet med regatta mandag
ettermiddag – før slitne, men
blide, seilere dro hjem til høstferie eller fortsatte uken med
trening og terping på detaljer
før neste sesong.
Samlingen omfattet deltakere fra de yngste regattaseilerne i Optimist (2006), erfarne Optimistseilere til de
yngste regattaseilerne i Laser
(2001).
Tanken bak et så bredt arrangement var å motivere de
yngre til å se hvilke muligheter som finnes, samtidig som
de eldste får mykere overgang
til de voksne seilernes rekker

ved at de gis fullt trenerfokus
og støtte i å tilpasse seg og bli
trygge i en ny båttype.
Vår erfaring er at denne
samlingsmodellen
fungerer
og at den kanskje bør vurderes brukt i større utstrekning
i NSF sitt arbeid med rekruttering og videreutvikling av
unge seilere.
Vel blåst til alle foreldre
fra gjestende foreninger og
Stavanger Seilforening for all
innsats i forbindelse med arrangementet.

KNUT TORE FJON

Vi seiler hele året

VINNER: Tobias Birkeland fra Ran
Seilforening i fin posisjon. Han
vant Laser 4.7. Han var fjorårets
norgesmester og vinner av NC
rankingen i optimistklassen.

MESTERNES MESTER 2016

Ungt Stavanger-lag med flott resultat
Den store overraskelsen
i årets mesternes mester
var laget fra Stavanger
Seilforening.
AV EINAR TALGØ • Skipper på
laget var Olai Hagland (15),
nybakt norgesmester i Laser
4.7. Med seg hadde han juniorene August Hanevik (13)
og Håkon Veholmen (19).
Fjerdemann var den erfarne
Stavanger-seileren
André
Tandrevold. Han var også en
høyst sentral del av laget.
Mesternes mester er et arrangement hvor alle norgesmesterne møtes til å kåre den
aller beste. I år deltok totalt 27
lag. Det ble seilt i J/70-båter,
som er samme båttype som
ble brukt i årets seilsportsliga.
Stavanger-laget
kvalifiserte seg til semifinale med
resultatrekken 1., 9. og 5., og

fikk dermed 10. plass i innledende runde. Det var 10 båter
som gikk videre til semifinaler.
I semifinalen hadde de resultatrekken 3., 2. og 4., og de
klarte dermed å kvalifisere seg
til finalen hvor de seks beste

deltok. Her fikk de resultatserien 4., 6. og 5., og dermed
endte de til slutt på 6. plass
sammenlagt.
Vi gratulerer laget med
fantastisk seiling og med det
flotte resultatet!
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LAGET: Team 4085 fra Stavanger Seilforening, f.v. Olai Hagland,
André Tandrevold, August Hanevik og Håkon Veholmen. Det
juniorpregede Stavanger-laget seilte inn til en flott 6. plass i årets
Mesternes Mester.

