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BI satser på Express

OSLO

Satsingen på poolbåter har
kommet for fullt i Oslofjorden.

SEILFORENING

5 år med spenning og glede
Fem år er gått siden jeg
ble valgt som formann
i Oslo Seilforening. Perioden nærmer seg nå
slutten, ikke slutten på
å være aktivt medlem,
ikke slutten på seilingen, men slutten på å
lede foreningens styre.
Når jeg ser tilbake,
tenker jeg at det har vært en morsom, lærerik
og inspirerende seilas. Etter hvert år har jeg oppsummert for meg selv, tenkt over hva vi har fått
til, hvor mye energi jeg har lagt ned og hvordan
«energiregnskapet» ser ut. Hvert år har det totalt sett vært et solid plussresultat, og da har det
vært lett å si ja til valgkomiteen år etter år. Når
jeg nå velger ikke å ta gjenvalg, er det ikke fordi
«energiregnskapet» er blitt dårligere, men heller
at jeg selv legger listen høyt og har fått andre
oppgaver som også krever mye.
Skal man være foreningsleder må man både
ha tid og være villig til å bruke tid til å gjennomføre og til å få alle med og skape engasjement. Gjennom arbeidet som leder har jeg fått
gleden av å treffe mange medlemmer, og for
noen fine medlemmer! Gode tilbakemeldinger,
et klapp på skulderen, et smil eller en invitasjon
om bord til en prat har virkelig vært fantastisk.
Arbeidet har vært et samspill med mange
flotte styremedlemmer. Felles for oss alle er at
vi virkelig har hatt ønske om å få til noe, dra i
samme retning og å skape spenning og glede
for medlemmene. At vi i perioden har vært så
privilegerte at vi kunne jobbe sammen med foreningens ansatte, har gjort det mulig å realisere
store planer og prosjekter. Jeg vil benytte anledningen til å takke spesielt Jan Petter Gamborg
for utrettelig innsats, fleksibilitet, positivitet,
engasjement som en dedikert daglig leder av
foreningen. Når jeg trekker frem Jan Petter, er
det vanskelig å ikke trekke frem Dagfin Simonsen i samme åndedrag. Dagfin har, som ansvarlig for øy, havn og prosjekter, og etter hvert også
som nestformann, vært sentral i styret hele perioden. Dagfins evne til å være visjonær og bidra
til gjennomføring uten noen begrensninger for
hvor mye tid han må legge ned, har vært uvurderlig for det vi har fått til.
I 2011 startet vi flere aktiviteter, og arbeidet
med disse aktivitetene har dannet en rød tråd
gjennom hele perioden. Vi startet først prosjektet
OS mot 2025. Prosjektets mål var at foreningen
i 2025 skal fremstå som en attraktiv seilforening
for byens unge som ønsker å oppleve aktiviteter
på og ved sjøen. Prosjektet er i dag godt i gang,
og i 2025 tror jeg det er etablert kyststi med
regulert vannsportsområde på innsiden, jeg tror
infrastrukturen er oppgradert og jeg er sikker på

at det er full aktivitet i foreningen.
Det neste vi tok tak i var profesjonalisering av
tirsdagsseilingene. Tydelighet i satsingen, og et
ønske om å forbedre oss hele tiden, har gitt oss
det beste seilopplegget i Norge. Vi valgt å konkretisere satsingen med langtidsplaner for både
infrastruktur og idrett. Dette har blant annet resultert i at foreningen etter hvert eier og drifter
alt fra SUPer til Expresser, og disse blir mye brukt.
For å få til mest mulig har vi hele perioden
hatt sterkt fokus på å kommunisere mye, bredt
og tydelig. Vi valgte oss verdier og slagord;
Spenning og Glede-begrepet har hjulpet oss i
kommunikasjon, prioritering og retningsvalg.
Det ble også gjort mye for å få med flere unge.
Rekruttering av unge voksne har vært en suksess med Asbjørg-satsingen, siden også Gledesprederen og fra 2016 sannsynligvis totalt tre
rekrutteringsexpresser.
Etter hvert fikk styret og ledelse god flyt,
engasjementet i foreningen økte og tirsdagsseilasene med Expressene vokste kraftig. Da foreningen ble tildelt NM i Express 2014, fikk jeg med
styret på en plan om å skape noe mer enn tre
dager med seiling og en premieutdeling. Vi ville
skape en opplevelse, noe stort som ingen hadde
sett før. Vi hadde momentum, vi hadde erfaring,
vi hadde engasjement og mange arbeidsomme
dugnadsmedlemmer. Så kom eksamen. Det tok
helt av, og til slutt var det påmeldt 111 båter som
vi ikke visste hvor vi skulle gjøre av. Var fjorden
stor nok? Hvordan får vi over 400 seilere mette
og fornøyd på Lille Herbern? Skulle vi skape opplevelse, måtte vi jo kunne samle alle til seilmiddag. Mesterskapet ble en fantastisk opplevelse,
akkurat som vi hadde håpet og jobbet for.
Den siste tiden er det blitt tydelig at vi mangler et opplegg for litt eldre ungdommer eller
unge voksne som vil komme i gang med seiling. I 2016 blir det lansert seilkurs for voksne,
som allerede er fulltegnet, og til slutt min siste
«baby» – kortbaneseiling. Det siste er beskrevet i
SEILmagasinet 1-2016, og jeg håper og tror det
kan bli et spennende rekrutteringskonsept med
mye Spenning og Glede. Dette kommer jeg til å
følge opp videre også når jeg er ute av styret.
Foreningen har på min vakt utviklet seg videre og tatt nye skritt. Det er med god samvittighet og stolthet at jeg etter fem år sender
styreklubba videre. Nye impulser, en sterk kultur
for nytenking, gode planer og mange flinke folk
tror jeg bestemt vil sikre at Oslo Seilforening
fortsetter utviklingen. Jeg ser frem til å se utviklingen og til å være med å bidra videre i denne
flotte foreningen med de fine menneskene.
Takk til alle foreningens medlemmer som har
gitt meg fem år med tillit, opplevelser, Spenning
og Glede.
Esben Keim, avtroppende leder i Oslo Seilforening

AV ERLEND KJELSTAD • Oslo
Seilforening åpner pool og
voksenseilingskurs og KNS
gjør det samme.
Vi velger å holde oss til
Expressen, og det viser seg at
dette også er tilfellet for flere
andre.
Klassen holder seg godt og
vi vil derfor gå til innkjøp av
flere Expresser for å holde kurs,
til å fylle opp poolen, kortbaneseilingen og til BI, som ønsker å
seile mer Express hos oss.
Dette er vi glade for og vi
ser frem til en sesong med flere aktiviteter på vannet og en
yngre garde som kommer til å
innta bryggene til sommeren.
I tillegg til deltagelse på
tirsdagene planlegges det
også en StudentCup som vil
holdes fredager på våren og
høsten, og som vil bli et samlingspunkt for unge expresseilere. Vi gleder oss!

EXPRESSEN. Satsingen videre
på Express skyldes ikke minst
båtens seilegenskaper, men
også det at den har vist seg
som en god rekrutteringsbåt
og er med på å holde bredden
i seilsporten.
Ukentlige seilaktiviteter i
Oslo Seilforening vil se slik ut
følgende dager:
MANDAGER: Voksenkurs i Express, Vannsportklubben og BI
trening.
TIRSDAGER: Tirsdagsseilaser.
ONSDAGER: Onsdagsregattaer,
flerskrogsseiling og kortbaneseiling.
TORSDAGER: Ungdomsgruppen.
FREDAGER: StudentCup i regi
BI samt andre universiteter og
studentlag.
Noe sier meg at aktiviteten
vil øke, og at vi kan glede oss
til mye moro om en måneds
tid!

STUDENTSEILING: Studentene på BI kommer til å seile mer Express ut
fra Oslo Seilforening den kommende sesongen. Her er en gjeng fra BI på
besøk på Lille Herbern under fadderuken 2015.

OSLO SEILFORENING • osloseilforening.no
HAVN: Øya Lille Herbern er base for Oslo Seilforening, som har
bortimot 1000 medlemmer.
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TERMINLISTE/AKTIVITETSKALENDER:
29. mars
14. april
16.–17. april
23.–24. april
25. april
26. april
27. april
30. april
01. mai

Temakveld hos KNS
Start Ungdomsgruppen kl. 17.30 (8 torsdager)
Sjøsetting av båter fra opplag
Dugnad på Lille Herbern kl. 10.00–16.00. VIKTIG! SETT AV DATOEN
Kurs voksenseiling
Start OS og KNS tirsdagsseilaser for entype kjølbåter + 7 tirsdager fremover kl.
18.00 (ikke 17. mai)
Start KNS og OS onsdagsseilaser for NOR Rating/Tur- og hav + 7 onsdager fremover kl. 18.00
Express-klinikk/SkiYachting?
Bjørvikasprinten, start kl. 12.00 + sesongåpningsfest på Marinaen

Fullstendig aktivitetskalender med alle foreningens aktiviteter finner dere på foreningens hjemmeside.

ØKNING I ANTALL MEDLEMMER

Nesten tusen medlemmer totalt

Oslo Seilforening er stolte
av medlemsmassen og at
den fremdeles øker.

AV JAN PETTER GAMBORG • Antall medlemmer ved årets begynnelse var 981.
Antall nye medlemmer i

2015 er 113, antall utmeldinger 98.
Antall medlemmer ved
årets slutt er 996 som gir en
netto økning på 15 medlemmer.
Vi har 556 hovedmedlemmer, 171 husstandsmedlem-

mer, 261 juniormedlemmer, 2
livsvarige medlemmer og 6
æresmedlemmer.
Kjønns- og aldersfordelingen i medlemsmassen er som
følger:
Aldersfordelt oversikt over
medlemmer 2015:

KARINA ERIKSEN

ALDERSFORDELING I 2015
Menn
Kvinner
Totalt

0-5 år
8
2
10

6-12 år
72
35
107

13-19 år
48
36
84

20-25 år
34
26
60

Over 26 år
505
230
735

Totalt
667
329
996
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