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Bli med på årets øyhopping

SEILFORENING

God sommer
Kom mai, du skjønne milde, heter det i
sangen. Det er ikke ofte jeg måker snø
av bilen om morgenen og seiler samme
ettermiddag. Slik har det til tider vært
så langt i år…
Men nå, nå kommer sommeren. Oslo
Seilforening er i full gang med alle sine
aktiviteter.
Vannsportklubben, ungdomsgruppa,
tirsdagsregattaene. Arrangører, utøvere
og trenere pryder øya vår nesten hver
dag uka igjennom. Alt ligger klart og til
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rette for et godt år.
Årets utsett av båter gikk etter planen og påfølgende weekend
var det dugnad. Det er inspirerende å se alle som møter opp for å
gjøre øya vår sommerklar. Dette skaper et godt samhold i foreningen vår. Takk til alle dere som stiller opp.
Mange aktiviteter står for døren og vi trenger flere frivillige
som kan være med å bidra på land eller på vann.
Jeg ønsker dere alle en fin vår og sommer. Jeg regner med at
vi ses på øya fremover.
Dag Andersen, leder i Oslo Seilforening

GLEDE: Strålende fornøyde barn på sommerleiren Seilglede i 2016.

AV CARINA ERIKSEN • Våre gode
venner på Steilene, Nesodden
Seilforening, stiller opp med
forhåndsplasser til de båtene
som deltar.
Som tidligere, starter vi
med en uformell regatta ut til
målet, man går for motor fra
egen bås, heiser seil, og starten går ved Dyna fyr.
I år bytter vi plass med båter fra Nesodden og vi møtes
midtfjords med en spennende
oppgave.
På kvelden benytter vi oss
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2.–3. september gjentar
vi fjorårets suksess med
øyhopping – en ny og
hyggelig tradisjon for Oslo
Seilforening.

ØYHOPPING:I september blir det uformell regatta og øyhopping
sammen med seilerne i Nesodden Seilforening.
av grillene på Steilene og har
en veldig hyggelig kveld med
god mat og drikke.

Meld deg på årets kanskje
siste, og helt sikkert hyggeligste seiltreff!

AKTIVITETSKALENDER
26.–30. juni
3.–7. juli
7.–11. aug
14.–18. aug
15. aug

Sommerleiren Seilglede 1 på Lille Herbern (SFO/Dagtid)
Sommerleiren Seilglede 2 på Lille Herbern (SFO/Dagtid)
Sommerleiren Seilglede 3 på Lille Herbern (SFO/Dagtid)
Sommerleiren Seilglede 4 på Lille Herbern (SFO/Dagtid)
Start OS og KNS tirsdagsseilaser for entype kjølbåter + 5 tirsdager fremover kl.
18.00
15. aug
Listen for vinteropplag legges ut for de som hadde plass forrige vinter
19. aug
Seilingens dag
21. aug
Første dag vannsportklubben høst, + 5 mandager fremover kl. 17.30
21. aug
Kurs Voksenseiling viderekommende
24. aug
Kurs Voksenseiling nybegynnere
24. aug
Første dag ungdomsgruppa høst, + 7 torsdager fremover kl. 17.30
30. aug
Start KNS og OS onsdagsseilaser for NOR Rating/Tur- og hav + 5 onsdager fremover kl. 18.00
30. aug
Første dag flerskrogsgruppa, + 5 onsdager fremover kl. 17.30
10.–20. aug (VM 8mR på Hankø)
23.–25. aug (H.M. Kongens serieseilaser)
25.–27. aug NM for IF båt
1. sep
OS Øyhopping
1. sep
Listen for vinteropplag åpnes for andre medlemmer
1.–3. sept (NM for Express i Son)
8.–9. sept (Seilsportsliga-finaler Moss/Son)
29. sep
OS Høstfest med premieutdeling (fredag)
9.–15. okt Opptak av båter til vinteropplag hver dag 09.00–16.00

Nå er endelig sommeren her,
og vi har i år fire uker med
sommerleir for barn mellom
7 og 15 år på Lille Herbern.
AV JAN PETTER GAMBORG •
Dette tilbudet har blitt veldig
populært, og i år gikk det ikke
lange tiden før de mest populære ukene ble fullbooket.
Her kan barna kose seg
med seiling, motorbåtkjøring,
rumperister, bading, roing,

sjøvettsopplæring,
padling
med mer.
Oslo Seilforening disponerer egne båter og utstyr: Optimistjoller, RS Feva, RS Quest,
SUP, kajakker og rumperister,
så her finnes det masse muligheter for å utfordre og utvikle
seg selv, alt i trygge omgivelser med god støtte fra erfarne
trenere og på barnas egne
premisser.
I år er det ukene 26, 27, 32
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og 33 vi tilbyr sommerleir, og
det er i skrivende stund kun
noen få ledige plasser igjen i
uke 32, mens de andre ukene
er fullbooket.
Så om du kommer ut på
øya disse ukene og ser fullt av
livsglade, sprudlene barn løpe
rundt, så vet du hva som skjer.
SEILGLEDE: I fire uker fylles Lille
Herbern av barn og alle slags
vannaktiviteter.
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Nå er «Sommerleiren Seilglede» i full gang på Lille Herbern

