OSLO
Endelig!

Endelig er det varme og en flott sommer
å se frem til. Jeg kjenner det kribler i
hele kroppen etter å komme ut på øya,
fjorden og å seile regatta igjen.
Når dette skrives, er sesongen lagt.
Nå gjelder det å gjennomføre og utvikle
våre konsepter videre. Så langt ser det
veldig bra ut. Det er godt med påmeldte
og aktivitet i alle gruppene. Spesielt
gledelig er det at ungdomsgruppen har
veldig god vekst og kontinuitet. Dette
tror jeg henger sammen med en ny og forbedret vintersatsing
med spenning og glede gjennom hele året.
Forsommerens største arrangement er helt klart St. Hans. Helgen starter på fredag med bryggeseilas, følges opp med North
seiltrim-seminar lørdag og en fantastisk St. Hans-feiring som
kombineres med øyas dag søndag. Dette kan du lese mer om i
medlemsbladet BRIS og på foreningens websider.
Våre store planer for tilrettelegging av foreningen for fremtiden i prosjektet OS mot 2025 løper videre. Fasen vi nå er inne i, er
selve formingen av fremtiden. Vi jobber sammen med flere spesialistgrupper med forskjellige konsekvensanalyser og har kommet godt på vei med tanke på arkitektur på et overordnet nivå.
Vårt endelige forslag som skal danne grunnlaget for søknad om
regulering, håper vi skal ferdigstilles i god tid før vi finner frem
skiene igjen. Vil du vite mer, eller være med og engasjere deg, er
det plass til flere i prosjektet.
For dere som lurer på hvordan seilingen sammen med kong Harald går, kan jeg fortelle at vi er godt i gang. I den første regattaen
var vi 21 Expresser som koste seg i flott sommervær. Har du ikke
tid til å seile selv, kan du også følge regattaene «live» på nettet.
Esben Keim, leder Oslo Seilforening

DET YNGLER I UNGDOMSGRUPPEN
Det kan se ut til at satsningen
på egne trenere og vinteraktiviteter har båret frukter.
Antall påmeldte har doblet
seg fra i fjor. RekrutteringExpressen ASBJØRG blir og

flittig brukt på tirsdager, samt
torsdager da alle samles. ASBJØRG er sjelden å finne i
brygga i helgene, noe som er
særs gledelig.

KNARR-NM ER RETT RUNDT HJØRNET
seiling, bane og sosialt. Vi har
lagt opp til å bruke «Trac Trac»
så tilskuere kan bivåne regattaen hjemme eller fra øya.
Kunngjøring og seilingsbestemmelsene ligger nå ute på
regattaens egen side. Gå inn
på www.osloseilforening.no.

LOUIS SCHNACKENBURG

Nå er det kun få dager til NM
i Knarr 15. juni. Vi sitrer av
spenning etter å skyte i gang
dette arrangementet. Vi har
vært i tett dialog med styret i
Knarr-klubben og har lagd et
opplegg vi tror blir et av de
bedre gjennomførte, være seg

NM HVER UKE: Med nærmere 30 Expresser på startlinjen er det nesten NM hver uke.

Express-eksplosjon på Lille Herbern
Vi opplever tidenes drømmescenario hver tirsdag
på fjorden. Med til nå
minimum 21 Expresser på
startlinjen kan vi si at vi
ukentlig samler Norges største entype-miljø til intense
kamper på fjorden.

21. mai oppnådde vi «all time
high» med 28 Expresser og 3
NOR Rating-båter. Det vil si
at i samme startfelt talte vi 31

båter, med Trac Trac-enheter,
live-overføring og fyldig videofilming – bedre enn dette
blir det ikke!
Vi vet at det ligger flere potensielle Expresser både i vår
egen havn, KNS og i Bundefjorden. Vi vil oppfordre alle til
å ta del i denne unike muligheten. Og som treneren, Bjørn
Mørland Pedersen, sa det:
«Dere har nå muligheten til
å seile et NM en gang i uka,

denne muligheten er det ingen
andre entypeklasser i Norge
som har, så grip den».
Regattaene kan følges med
i sin helhet på www.osloseilforening.no’s resultatside under regatta.
Sesongen er lang og flere
regattaer venter på deg, se
www.osloseilforening.no for
fullstendig liste.
Express bilde, startlinje fra
NM

SOMMERLEIR

St. Hans tre dager til ende
Denne helgen blir den mest
aktive helgen på Lille Herbern i sommer. Vi snakker
gjennomføring av: Fredagsseilas for turseilere, North
Tune opp for Express-klassen,
klubbmesterskap i RS Feva og
kjølbåter. Krydrer vi litt med

aktiviteter på land i form av
krabbefiske, maling, pølser
og is, blir dette en fantastisk
weekend som strekker seg fra
fredag 21. til søndag 23. juni.
Sett av helgen til Lille Herbern. Vel møtt!

Oslo Seilforening arrangerer for første gang sommerleir for barn og unge fra 7
til 15 år, en uke fra 24. juni,
og en fra 12. august. Vi har
skreddersydd et opplegg
med fokus på seilglede, sosialisering, hygge og masse
lek og moro.
Prisen er satt til kr 2500
for en ukes opphold på øya.
Det er noen få plasser igjen
nå i juni, men høsten er det
ennå mye ledig, så meld
dere på allerede i dag. Gå
inn på www.osloseilforening.no for påmelding. Fristen er satt til 15. juni.

Live-sending og tracking i Formula 18-NM
31. august har vi gleden av å
arrangere NM for F18. Vi ser
frem til et fartsfylt arrangement og gleder oss til å få øya
fylt opp med neopren-kledde
menn og kvinner.
Regattakontoret vil være
på Lille Herbern utenfor
Bygdøynes. Det vil bli to alternative regattaområder, «Langøyabanen» og «Operabanen».
På Lille Herbern finnes det
dusjer, garderober og toaletter,
samt opplagsplass til båtene
under stevnet.
Det vil bli benyttet «Trac-

Trac» tracking-system under
regattaene for de 25 første
påmeldte båtene, så man kan
følge seilasene «live» underveis og også spille de av og
analysere i ettertid.

TIDSPROGRAM
Fredag 30.8. reg. fra kl 17.00
Lør. 31.8. reg. frem til kl 09.30
Lør. 31.8. første start kl 11.00
Sø. 31.8. første start kl 11.00
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NM I F18: I slutten er det duket for NM i Formula 18 med Lille Herbern
som sentrum for begivenhetene.
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