SEILFORENING

Stø kurs videre

På årsmøtet i februar ble
det valgt nytt styre i Askøy
Seilforening.
AV ÅSE ESPESETH, LEDER FOR
VALGKOMITEEN • Det nye styret
består av:
Leder Anne Salbu. Var
styremedlem i 2018, har vært
medlem i foreningen siden
2013. Anne har en Bavaria 44
AC som hun bruker til turseiling. I 2015–2016 var hun på
ett års langtur og deltok blant
annet i ARC.
Nestleder sport Chris Skogen. Har ikke vært med i styret
tidligere, men har i mange
år vært med i regattakomiteen. Har vært medlem siden
1985. Chris er en av våre mest
erfarne regattaseilere. Han har
en Banner 28 «Nikita» og en
Yngling. Han seiler som fast
mannskap på X-35 «Himlaleite», deltar i Yngling-mesterskap og seiler også Melges.
Nestleder merkantil
Runar Ulriksen. Ny i styret,
ble medlem i foreningen i
2017. Runar har en Bavaria 31
Cruiser som brukes til tur og
hygge langs vestlandskysten.

Styremedlem sport Finn
Espeseth. Dette er fjerde året
han sitter som styremedlem
i denne omgang. Han har
tidligere vært styremedlem i
mange år og også vært leder.
Ble medlem i 1985. Finn har
en Maxi 1050 «Gleden». Han
liker å seile regatta og bruker
båten mest mulig i helger
og ferier. Finn er Regattaarrangør III.
Styremedlem sport Trond
Berntsen. Var varamedlem
i 2018, ble medlem i foreningen i 2016. Trond har en
Wauquiez Pretorien 35 fra
1983, som han bruker til familieturer og lokale regattaer,
stort sett shorthanded.
Styremedlem merkantil
Steinar Dahle. Ny i styret og
vår allsidige elektriker. Han
har vært medlem siden 2005.
Steinar har en Mamba 29
som han bruker til turseiling.
Styremedlem merkantil
Arne Pettersen. Dette er
fjerde året han sitter som styremedlem sammenhengende.
Han ble medlem i foreningen
i 2005. Arne har en Bavaria
42 som han tidligere seilte

UT: Avtroppende leder Alice Syslak
overleverer blomst til avtroppende
styremedlem Anders Jamne.
en del regatta med, nå mest
turseiling.
Styremedlem merkantil
Helge Asperheim. Ny i styret,
ble medlem i 2013. Helge har
en Jeanneau Sun Fast 37 som
han bruker til rekreasjon og
helgeturer. Han liker også å
seile regatta.
Styremedlem vara Håvard
Berge. Ny i styret, ble medlem
i 2012. Håvard har en Bavaria
46 cruiser «Christiane» som
brukes til hytte, sommerferier
på Sørlandet, helgeturer og litt
regatta som han ønsker å gjøre
mer. Planlegger tur til Danmark
neste sommer og drømmer om
Shetland litt lenger frem i tid.

SPZ SEILMAKEREN DOUBLEHANDED 2019

Ny sponsor – samme løp som i 2018

ASKØY SEILFORENING

Som ny styreleder av Askøy Seilforening er jeg blitt utfordret til å skrive
noen ord til SEILmagasinet.
Jeg har vært lykkelig eier av seilbåten «S/Y Lea» i 11 år, og jeg har vært
medlem av Askøy Seilforening i seks år.
I 2007 solgte jeg huset og flyttet
inn i seilbåt. Der ble jeg boende i to år,
og det er noe av det beste jeg har gjort.
Etter en stund liggende i Solheimsviken, hvor blåskjellene grodde i
rekordfart på skroget, flyttet vi «Lea» til
Elsesro. Der var det helt ok, bortsett fra halvfem- og halvnibølgen som feide innover båthavnen hver dag når fylkesbåtene
for forbi. Det eneste positive med disse bølgene var at vi så på
dem som en forberedelse til havseilas.
I 2013 flyttet vi «Lea» til Askøy Seilforening, og der har vi
stortrivdes. Så fint å være i en havn med andre seilere, hvor det
er liv og røre på bryggen og man kjenner andres glede med båt
og seiling. Etter hvert er vi også blitt Askøy-boere, med enda
kortere vei til seilforeningen. Seiling er det også blitt, langs
norskekysten til det fjerne nord, over Nordsjøen til Shetland, og
i 2015–16, da vi logget 12 000 nautiske mil med seilas tur-retur
Karibia.
Vi deltok i ARC+ i 2015 og fikk en fin plassering i vår gruppe.
Det er utrolig at man kan klare å holde konkurranseinstinktet
i gang døgnet rundt i nesten tre uker! Det var vel først etter
denne turen jeg kunne kalle meg en hardbarka seiler.
Det siste året har jeg sittet i styret i Askøy Seilforening og
jeg har fått lære mer om alt som rører seg i foreningen. Det
jeg har sett og erfart, er at det finnes en del mennesker i Askøy
Seilforening som gir mye av seg selv inn i felleskapet. Jeg tar av
meg hatten for de som år etter år bidrar i styre og stell: De som
står over grytene på fest og regatta, som holder orden på hus og
brygger og som bruker så mange dugnadstimer til vedlikehold,
kurs, regatta og mye, mye mer.
Jeg trer ydmykt inn i rollen som leder i denne flotte foreningen med ønske om å holde Askøy Seilforening på stø kurs videre
med alt det gode arbeidet som gjort og som fremdeles ligger
foran oss.
Anne Salbu, leder i Askøy Seilforening

Kontinuitet og fornyelse
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STYRET 2019

Fredag 24. mai går starten
på Vestlandets flotteste
regattaeventyr.
AV FRANK NYHEIM • I 2018
introduserte vi for første gang
en variant i denne short
handed-regattaen hvor det
ikke var pitstop. Regattasjef
Torbjørn Halvorsen har valgt
tilsvarende løsning for 2019,
da tilbakemelding fra seilerne
tyder på at de likte endringen.
NYTT FRA ASKØY SEILFORENING • ASKOY-SEILFORENING.NO
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Regattaen har i år fått
ny sponsor og endrer med
det navn til SPZ Seilmakeren
Doublehanded.
Løpet går fra Hauglandsosen ved Askøy
Seilsportsenter til runding
Ramsholmane (SV for Ryvarden fyr) og tilbake. Det er
cirka 110 nautiske mil langt.
Regattaen teller i SEILmagasinets Shorthanded-ranking
med vekttall 1,5.
Uten stopp er det viktig
å disponere tiden riktig og
hvile når en kan. Samtidig må
man være våken når viktige
beslutninger om rutevalg skal
tas: Innaskjærs via Nyleia eller utaskjærs – kyststrøm eller

fare for vindstille. Her er det
mange taktiske vurderinger
som skal gjøres i tillegg til
selve seilingen.
Trolig er det denne
uendelige kombinasjoner
av muligheter som gjør at
regattaen tiltrekker seg
deltakere fra store deler av
landet. Selv om det når dette
skrives fortsatt er lenge igjen
til påmeldingsfristen går ut,
er det gledelig å se at det allerede er påmeldt båter fra ti
forskjellige seilforeninger.
SPZ Seilmakeren Doublehanded en regatta som passer
for alle, så det er bare å melde
seg på og få en flott seilopplevelse på vestlandskysten i mai.

