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Takk for i år

NINA RISMARK

7. desember Medlemskveld
1. mars
Årsmøte
15. mars
Medlemskveld
Fullstendig aktivitetskalender med alle foreningens aktiviteter finner dere på foreningens hjemmeside.

HELGELANDSKYSTEN: De syv søstre er en av naturopplevelsene som er
tema på medlemskvelden til Oslo Seilforening i desember.

CHRISTIAN RADICHS ÆRESPRIS

Utmerkelse til Oslo-trenere in absentia
Våre trenere Emil Bauck og
Daniel Brandtzæg Andersen
ble tildelt Christian Radichs
Ærespris under den store
seilerfesten arrangert av
NSF etter mesternes mester.
AV JAN PETTER GAMBORG • Prisen består av en ukes opphold

på Christian Radich for hver
av dem, i tillegg til et bilde og
heder og ære.
Ettersom gutta var i Stillehavet og seilte fra Tonga til
Australia under utdelingen,
har de sendt over en takketale
og et reisebrev som dere kan
se på foreningens hjemmeside.

De har nå ankommet Australia, og skal seile videre til
Bali frem mot jul. Reisebrev
og filmsnutter vil bli lagt ut på
våre hjemmesider etter hvert
som de kommer.
Vi gratulerer gutta med tildelingen av æresprisen.

Sommerleiren SeilGlede

AV CARINE GAMBORG-NIELSEN
• Totalt var det med ca. 120
barn i alderen 7–15 år.
Med aktiviteter som seiling,
SUP, windsurfing, tubekjøring,
roing, bading, storkoste både
trenere og barn seg. Som
tidligere år var SeilGlede en
suksess, med fantastiske dager
både på vann og land.

CARINE GAMBORG-NIELSEN

Det ble også i sommer arrangert fire vellykkede uker
med sommerleir på Lille
Herbern.

SOMMERLEIR: Fire ukers SeilGlede var også i år en suksess for Oslo
Seilforening.
Vi åpner for påmelding til
neste års sommerleir før jul,

følg med på www.osloseilforening.no for å sikre en plass.

Velkommen til medlemskveld
7. desember er temaet turseiling på medlemskvelden.
AV NINA RISMARK • Torsdag
7.12 er det medlemskveld med
Jon Amtrup. Han jobber med
ren turseiling i Norges Seilforbund.
Vi var så heldige å få være
med på en ukes seiltur på Helgelandskysten i sommer. Det
var en naturopplevelse, og en
seiltur midt i matfatet.
Nærmere informasjon om
sted og tidspunkt for medlemskvelden vil komme på
Oslo Seilforenings hjemmeside og på Facebook.

NINA RISMARK

TERMINLISTE/AKTIVITETSKALENDER

PÅ TUR: Prisvinnerne Emil
og Daniel er på seiltur i
Stillehavet. Her har fiskelykke
gitt dem en stor dorado.

DANIEL ANDERSEN

Det er igjen høst, og båtene ikler seg
vinterdrakt enten på land eller i boblehavn. Vi kan se tilbake på en sesong
med mye aktivitet i foreningen vår.
Vannsportklubben, ungdomsgruppen, seilkurs, sommerleire, tirsdagsregattaer, IF-NM, øyas dag og mye mer.
Det er mange som er i sving hele sesongen, og barn og voksne er i aktivitet.
Oslo Seilforening er et samlende
sted for unge og gamle som elsker seiling, sjø og båtliv, og det er godt å se det
gode miljøet vi har her på Lille Herbern. Det som gleder meg, er at
vi er en litt annerledes klubb.
Gjennom å satse på bredde skaper vi seilere på alle nivåer. I
alle idretter finnes det en toppsatsing. Toppsatsing gjør ofte at
andre utøvere faller fra for tidlig. Seiling er en idrett vi kan utøve
gjennom hele livet på alle nivåer. Derfor arbeider vi helt bevisst
for å skape en bredde av seilere i foreningen vår, og gi trygghet
og glede på sjøen, uansett om man er regattaseiler eller turseiler.
Den verdien vi klarer å skape gjennom våre aktiviteter, vil unge og
voksne ha glede av gjennom hele livet.
Vanligvis går heder og ære til de utøvere som står på toppen
av pallen. Tidligere i høst ble to av våre egne ungdommer hedret
med Christian Radichs Ærespris. Prisen ble utdelt av Christian
Radichs venner v/ styremedlem Ragnar Kvam jr.. Den deles ut årlig til ungdom mellom 15 og 18 år som gjennom sitt engasjement
for seilsporten har gjort en innsats for å skape et godt miljø blant
seilere og for å spre seilerglede.
Gratulerer til våre to trenere Emil Bauck og Daniel Brandtzæg
Andersen som i år fikk denne prisen. Det var gøy, og jeg håper
prisen inspirerer andre barn og unge til å gjøre en innsats for
seilingens gleder og foreningen som helhet.
Jeg ønsker dere alle en forsatt fin høst og vinter.
Dag Andersen, leder i Oslo Seilforening

FERSK FISK: På Helgelandskysten seiler man midt i matfatet.
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