NESODDEN
Seilvenner
Nå er det snart jul, og jeg benytter anledningen til å ønske alle medlemmer
en god jul og et riktig godt nytt år.
Om noen dager snur sola, og på ny
kan man begynne planlegging for neste
sesong. For de yngste er spørsmålet om
de har lyst til å fortsette med seiling, eller om de skal ri, spille fotball eller spille
spill. For oss i seilforeningen håper vi at
seiling vil være en aktivitet de vil fortsette med, lenge.
For andre er det typer båt, hvor mye
det skal satses, ny kalesje, hva gjør jeg med groingen på drevet
og så videre. Viktige ting å tenke over. Kanskje er det en fin sommerferie som skal planlegges?
Men uansett nivå, alder og ambisjoner ønsker vi å være der
som en god forening å være medlem i. Bruk vinteren godt, fyr
i peisen, gå på ski, stå på ski, ak, møte opp på fredagstreninger,
foredrag, regelkurs, mekk båt, bygg opp energi til neste sesong!
Vi sees i løpet av vinteren. Husk at Steilene og fjorden er fantastisk på vinteren.
God jul!
Øyvind Degnes, leder Nesodden Seilforening

MARIANNE ANDERSEN

SEILFORENING

HUMMER: Hummerseilasen i oktober markerte slutten på 2013-sesongen.

TILBAKEBLIKK PÅ STORBÅTSESONGEN 2013

Flere deltagere og nye båter
Året 2013 går mot slutten
og tiden er inne for en
oppsummering og et lite
tilbakeblikk.
AV MARIT SLETTEN • Jeg synes
vi har hatt en god sesong med
økt aktivitet i forhold til i fjor.
Vårsesongen startet i slutten
av april med Steilene Rundt,
som etter 15 seilaser ble avsluttet i slutten av september
med WASABI som vinner. Gledelig var det med flere deltagere og nye båter på startlinjen.
Steilene tredagers gikk tradisjonen tro av stabelen i Kristi
Himmelfart-helgen. En sosial
og hyggelig regatta for hele familien. På vårparten var vi også
vertskap for North Sails treningssamling og arrangerte Telenorregattaen for en fornøyd
seilgruppe i Telenor. Anlegget
vårt på Steilene viser seg gang
på gang som en perfekt base
for slike arrangementer.
Høstsesongen bar preg av
mye sol, men lite vind. Aller

stillest var det den siste helgen i august da vi skulle arrangere NM for IF og Hollender’n
gikk av stabelen lenger ut i
fjorden. Noen norgesmester
ble aldri kåret. Ikke en eneste
seilas ble startet da sjøen
utenfor Steilene lå speilblank
hele helgen.
Årets
klubbmesterskap
samlet dobbelt så mange deltagere som i fjor etter godt
samarbeid med seilgruppen på
Fagerstrand. At fire optimistjolleseilere var mannskap ombord på vinnerbåten TANGO,
og kan kalle seg klubbmestere
i storbåt var ekstra hyggelig.
En lørdag med seiling og sosialt samvær på Steilene etterpå
synes å være et bra konsept,
men med 12 deltagere er det
fortsatt en stykke igjen til de
25 båtene som seiler for Nesodden i Færder’n, så vi har
enda en del å gå på.
North Sails Nesodden
Høstcup ble en bra avslutning på regattasesongen for

58 deltagende båter. Litt lite
vind, men det ble seilt både på
distansebanen og pølsebanen
begge dager. God stemning i
fabrikken utover kvelden var
det også.
Hummerseilasen i midten
av oktober markerte slutten
på en lang sesong hvor mange
har fått brukt båten mye til
regatta og ikke minst til seilferie i det beste sommerværet
på mange år. Syv båter tok
turen til Koster og hummermiddag på Ekenäs hotell. De
fikk en flott spinnakerseilas
nedover i lett nordavind og
strålende sol. Jammen var det
ikke noen som fortsatt hadde
sommerfølelsen og testet badevannet!
Jeg vil tilslutt takke for
en fin sesong på Steilene og
ønske alle en riktig God Jul!
2014 er ikke langt unna og vi
starter som vanlig med klubbkvelder i slutten februar og
mars.

Sesongavslutning for unge seilerne
VENTETID: Nå er det vinter og ventetid inntil Steilene på nytt fylles av
seilere og aktivitet.

SEIL TRE GANGER I UKEN!
Storbåtene på Nesodden er
spredt på flere steder. Noen
båter ligger innerst i Bundefjorden og nordover langs
østkysten ligger båter spredt
på flere steder, før man kommer til Oksval Båthavn hvor
det etter hvert er blitt mange

seilbåter. Derfor kan du faktisk seile tre dager i uken om
du vil!
Det er seiling mandager
på Fagerstrand, tirsdager ut
fra Oksval og onsdager på
Steilene.
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14. november hadde vi sesongavslutning i NIF-huset
på Berger. Mange unge
seilere var på plass.

AV ADRIAN BATES • På møtet hadde Vår Osborg, Emil
Aslaksrud og Henrik Andersen inspirasjonsforedrag for
de yngre seilerne og det ble
premier og diplom til alle
sammen!
Annette Maritvold holdt en
stødig hånd over arrangementet med leker, spill og quiz som
passet både til store og små.

Trenerene delte ut den
staselige Sølvjolla til Sofie
Desirèe Maritvold for ekstra
innsats og fremgang i sesongen som har gått.
Takk både til seilere og
foreldre for sesongen som har
gått. Jeg gleder meg til våren
igjen!

