TOBIAS SANDMO BIRKELAND

Det er viktig å ha det gøy!

RAN

I påsken var Tobias Sandmo
Birkeland med på et stort
mesterskap med 240 seilere.
Han endte på en 17. plass,
noe som det står respekt av.

SEILFORENING

Rekruttering
I vinter hadde vi en informasjonsaksjon
på Sartor Storsenter. Vi må vise oss i
lokalmiljøet skal vi få nye talenter til
seilsporten. På Sartor senter stilte vi ut
en Optimist og en Laser Radial, vi delte
ut brosjyrer og hadde presentasjoner på
nettet om våre aktiviteter. I tillegg hadde vi lagt ut informasjon om nybegynnerkurset den 9.–10. mai i nærområdet.
Vi kan ikke sitte og vente at barn og
unge kommer til oss, vi må ut og møte
folk der de er og snakke med dem. Det
er mange som konkurrerer om ungdommens tid og oppmerksomhet. Ran Seilforening må være synlig i tilbudsjungelen.
I forbindelse med prosjektet «Seiling for alle» har Ran fått tildelt fem komplette Optimistjoller! Gjensidigestiftelsen gir denne
gaven i forbindelse med rekrutteringsarbeidet. Jollene vil komme
svært godt med i vår forening. Det er en kjensgjerning at mange
av de jollene vi allerede har, er slitt og moden for utskifting.
Med slike gaver følger det med noen forpliktelser. 22. august
skal vi arrangere «Seilingens dag». Da åpner vi anlegget og inviterer alle til å lære mer om hva seiling er. Det blir omvisning på
anlegget, kiosksalg og selvfølgelig muligheter for å prøve seg på
fjorden. Medlemmer vil stille med joller, Expresser, Formula 18
og tur- og havseilere. De som ønsker det skal også få prøve seg
på fjorden under kyndig veiledning. Her blir det muligheter for
både eldre og yngre kommende seilere. Det er vårt mål å få flere
medlemmer som et resultat av «Seilingens dag».
Ran er en barne- og ungdomsvennlig forening. I vinter ble vi
et «Rent idrettslag». Nå har vi også skrevet kontrakt med Stiftelsen MOT og Fjell kommune. Som idrettslag ønsker vi å lage et så
godt barne- og ungdomsmiljø som mulig. Derfor var det naturlig
å inngå et samarbeid med MOT. Flere av våre ungdommer har
meldt sin interesse for å være med i arbeidet.
I hovedleden, rett utenfor anlegget vårt, skal Kystverket skyte
ned Færøyfluene. Trafikken er stor i området, og det er gjort hele
12 000 AIS-registreringer det siste året. For vår del vil dette bety
at leden blir bredere og at båtene vil passere lengre unna. Fluene
skal skytes ned til 14 meter, og arbeidet skal være ferdig i løpet
av juli. Det skal bli spennende å se hvordan leden blir etter sommerferien når fluene er borte og lykten er blitt flyttet inn på et
skjær mye nærmere Færøyni.
Harald Blø, leder i Ran Seilforening

AV STEFFEN BERTELSEN • Tobias
lå lenge og kjempet om en
topp 10-plassering i mesterskapet, men var litt offensiv
og fikk et gult flagg og en
tjuvstart på slutten.
– Hvilket mesterskap var
dette, Tobias?
– Det var Magic Marine Easter Regatta som ble arrangert
for 30. gang på Lake Braassemermeer i Nederland. Dette er
en av de store tradisjonsrike
Optimist-jolleregattaene i Europa. Regattaen er begrenset
til 240 seilere, og seilerne skal
være dyktige for å få lov til
å delta. Dette for å sikre høy
kvalitet både på seilerne og
på arrangementet, forteller
Tobias.
– Hvordan var nivået på seilerne?
– Seilerne skal være dyktige
for å få lov til å delta. Det finnes mange seilere i Europa
som ønsker, men som ikke
får lov til å delta på grunn av
manglende erfaring og resultater. I år var det seilere fra
17 nasjoner som deltok, sier
Tobias.
– Hadde du et mål for dette
mesterskapet?
– Ja, jeg har alltid et mål før
en regatta. Denne gangen var
målet å bli blant de 10 beste
og ta steget opp blant de aller
beste seilerne i Europa. Deretter var målet å være offensiv
og prøve å vinne eller være
blant de aller beste i hver
eneste start.
– Hvordan gikk det under
mesterskapet?

PRØV JOLLESEILING!

Taket på Rans gamle klubbhus,
Ranheim, fikk et litt ublidt
møte med et fallende tre i vinter, og det førte til at en grein
lagde et stort hull.
Dessverre viste det seg at
det var mye råte i taket. Et
godt dugnadslag fra Rans jollegruppe har jobbet iherdig.
Nye taksperrer lagd, nytt sutak
og papp er lagt på, og arbeidet

Det er kjempegøy og tøft.
Det er nå omtrent 40 aktive
jolleseilere i alderen 8 til 18
år i Ran Seilforening, men
det er plass til enda flere.
Gjennom hele sesongen tar
vi i mot barn og ungdommer
som ønsker å lære å seile.
Vi tilbyr opplæring i jolleklassene Optimist og Zoom8,
og har båter som kan lånes i
begge klassene.
I Ran Seilforening har
barn muligheten for å prøve
jolleseiling trygge rolige omgivelser like utenfor bryggene våre. Her vil en få kjenne
på følelsen av å bruke vinden
og seilet som motor. Gjen-

ESPEN BØRRESEN

TAKREPARASJON

med å legge skifer er kommet
igang.

NYTT FRA RAN SEILFORENING • ranseil.no

VIKTIGST: Tobias Sandmo Birkeland har seilt regatta i Nederland. Han
mener det ikke er noen vits i å seile hvis man ikke har det gøy.
– Det blir alltid noen «ups»
og «downs» i løpet av fire
dager og 10 seilaser, forteller
Tobias.
– Første dag var under pari
og jeg følte at jeg ikke hadde
seilt opp mot hva jeg kan klare.
Denne dagen var jeg ikke på
høyde med de beste. Deretter
kom to veldig gode dager hvor
jeg gjennomførte seks starter
hvor jeg mer eller mindre vant
dem alle.
– Etter start sliter jeg litt
med «vei-valget» og plasseringen blir derfor noe svakere
enn hva startene skulle tilsi.
Dessverre fikk jeg også et gult
flagg idet startskuddet gikk
for den 9. seilasen. Da kom
jeg sist ut av starten og fikk
en 56. plass som jeg måtte la
telle i sammendraget. Flagget
føltes nokså urettferdig da de
som var i lo og le jobbet vel
så hardt som meg for å holde
posisjonen sin på linjen.
– Til tross for det gule flagget var jeg nå oppe blant de 10
beste i sammendraget. Siste
dag var jeg igjen på hugget og
prøvde å vinne starten på nytt.
Det endte med et sort flagg
(BFD). I neste seilas ga jeg full
gass og fikk enda et sort flagg,
men denne seilasen ble heldigvis for meg aldri gjennomført på grunn av lite vind. Litt
flaks i uflaksen, mener Tobias.

– Hva er planen/målet ditt
for sesongen 2015?
– Målet mitt denne sesongen er å bli så god til å seile
at jeg kan hevde meg på resultatlistene (topp 10) uansett
hvilken regatta jeg deltar i.
Lokalt og nasjonalt er målet
mitt alltid å vinne, men om
noen andre er bedre, så lever
jeg godt med det, avslører Tobias.
– Da trener jeg enda hardere
slik at jeg slår dem neste gang
jeg får muligheten.
– Noen tips til andre som vil
bli like flink som deg til å seile?
– Tren skikkelig når du er på
trening. Treningstid er «hellig
tid» og den tuller du ikke bort,
sier Tobias.
– Du må være offensiv og
tørre å utfordre deg selv. Du
lærer mye mer av å mislykkes
enn å aldri prøve. Alt for mange seilere prøver for eksempel
aldri å vinne en eneste start
i et stort felt. Det er synd for
dem og lite utviklende for en
seiler, mener han.
– Se, lytt og lær av dem
du treffer i seilmiljøet. Det er
mange trenere, foreldre, seilere og konkurrenter som kan
og vet mye om seiling og du
kan alltid lære noe nytt.
– Og så er det viktig å ha
det GØY! Hva er ellers vitsen?,
spør Tobias.

nom jolleseilingen vil barna
oppleve den gode følelsen av
mestring, helt fra de første
forsiktige turene med rolige
slag og jibber, til når grenser

blir flyttet og humøret stiger
i takt med vindstyrken.
Finn mer informasjon på
www.ranseil.no, eller kontakt
oss på jolle@ranseil.no.
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