ATLANTEREN RUNDT PÅ ETT ÅR

Mitt første år i styret
Dette er mitt første år som ungdomsrepresentant og styremedlem, og det blir
et interessant og lærerikt år.
Jeg ser frem til å gjøre en god jobb i
styret, og som trener i jollegruppen har
jeg nær kontakt med ungdommene og
gruppen jeg representerer. Jollegruppen
vokser og blir større, og det er kjekt å se
at den vokser og at seilerne har glede av
å være på sjøen og seile.
Blant de mange administrative sakene i styret er det seilingen jeg er mest
interessert i og kan mest om, så det er disse sakene jeg har mest
lyst til å jobbe med videre dette året.
Det å være styremedlem er nok litt hva man gjør det til selv og
hvor aktiv man ønsker å være. Personlig har jeg lyst til å hjelpe til
med å få i gang de arrangementene jeg ikke skal delta i selv som
seiler, eventuelt kan jeg kanskje klare begge deler.
Det hadde vært kjekt å se litt mer ungt blod i seilforeningen,
ikke bare i jollegruppen, men i alle klasser og deler av seilmiljøet, spesielt på tøffe regattaer som Seilmakeren Doublehanded
og lignende.
Jeg ser for meg at min tid i styret blir en tid der jeg kan være
med på å gjøre noe bra for foreningen.
Eivind Skog, ungdomsrepresentant og
styremedlem i Askøy Seilforening

AV ANNE RAMM SALBU • For vår
del har dette vært en drøm i
mange år. Nå er vi vanvittig
nær avreisedato.
Anne (48), Reidun (48),
Erin (22) og Lene (19) skal seile Atlanterhavet rundt i ett år.
LEA, vår Bavaria 44, skal bli et
hjem for eventyr og utfordring
det neste året.
En viktig faktor i forberedelsene til langtur er å sette
en dato. Da kan man virkelig
begynne forberedelsene. For
oss handler det vel så mye om
oss selv som båten.
Vi bestemte oss for to år siden at juni 2015 var vår tid for
avreise. Det føltes så uendelig
lenge til, men tro meg, tiden
flyr!
Hvis man graver for dypt i
hva som skal gjøres før avreise,

er det lett å føle at det nesten
blir uoverkommelig.
Vi har lest blogger og
seilmagasiner og kurset oss
til øyet er blitt stort og vått.
Listen over ting som må gjøres kan bli uendelig lang, men
ønsker man nødvendigvis å
gjennomføre alt?
Vi har satt opp en liste og
et budsjett for utstyr og oppgradering av båt, men vi er
egentlig enige om én ting:
Hva trenger vi når vi kaster
loss i Bergen? Hva trenger vi
for å krysse Nordsjøen trygt
og sikkert? Hvis vi har dette i
boks, ja, da ordner resten seg
etter hvert.
SAIL FOR HOPE. I tillegg til å
oppgradere oss selv og båten,
har vi dedikert seilturen til å
samle inn penger til å bygge
barnehjem i Nairobi. Dette
har medført ekstra arbeid med
å få givere på plass, men det
er kjekt! Her er det mye godt

ANNE R. SALBU

DUGNAD ASKØY SEILFORENING
Som alle medlemmer og båteiere i foreningen nå vet, har
vi utvidet arbeid og oppgaver som gir dugnadstimer.
AV JAN RUNE HOPLAND • Det vil i løpet av sesongen være diverse
oppgaver man kan ta del i.
Det vil bli kalt inn til dugnad per e-post, men man må også
selv være aktiv og melde seg til «tjeneste». Dette gjelder spesielt
arrangementer, regattaer og tilstelninger som for eksempel blir
annonsert på foreningens hjemmeside.
Et eksempel her kan være Open Yngling World Champion
ship 2015.
Til alle arrangementer trengs det folk som kan være med
å ta i et tak. Vi har oppgaver på land; i kjøkken, sekretariat
og renhold, og på sjøen som hjelpemannskap, i bøyebåt eller
i startbåten.
Det er viktig at båteiere av og til spør seg selv om de kan
bidra med noe ved arrangementer og aktiviteter. Dugnadstimer
må alle båteiere ha.
VIKTIG. Alle skal bruke stemplingsuret som står i klubbhuset.
Retningslinjer for bruk av stemplingskort står på plakat.
I de tilfeller hvor stempling ikke er blitt gjort, må det meldes
inn på post@askoy-seilforening.no. Før opp navn og båtnavn
som timene er knyttet til, arrangement/aktivitet og timer opparbeidet.
Ansvarlig for oversikt over dugnadstimer er Gordon Wright.

arbeid igjen.
Vi ønsker å ha skuldrene
nede og kose oss i forberedelsene, selv om vi kjenner på litt
stress nå når datoen for avreise nærmer seg. Vi har delt
listen inn i «må ha», «kjekt å
ha» og «gøy å ha», og prioriterer arbeidet derfra.
Kort oppsummert: når jeg
ligger i sengen om natten og
tenker på lille oss som skal ut
på det store havet, gir følgende meg nattesøvnen tilbake:
Vi må stole på båten; på rigg,
skrog og motor. Vi må ha sikkerhetsutstyr på plass og ikke
minst må vi vite hvordan vi
bruker det. Og så må vi ta godt
vare på hverandre og sørge for
at mannskapet har det bra!
Følg oss på tur på www.sy-

MANNSKAPET: Reidun Seth (til venstre) og skipper på S/Y LEA, Anne R.
Salbu, drar på langtur og skal samtidig skaffe penger til bygging av et
barnehjem i Nairobi.

ANNE R. SALBU

SEILFORENING

Jeg er blitt utfordret til å
skrive et innlegg om forberedelse til langtur. Ja, hvor
skal man begynne?

BÅTEN: LEA er vel forberedt for
langtur i Atlanteren.

Thorvalden Hordacup-regatta
18. april arrangerte Askøy
Seilforening årets første
jolleregatta for 42 jolle- og
brettseilere.

AV ÅSE ESPESETH • Nybegynnerne seilte i skjermet farvann
utenfor seilsportsenteret, og
de andre klassene seilte på
NC-bane i Hauglandsosen. Det
var flotte forhold med nordlig,
frisk bris.
På NC-banen gjennomførte vi fem seilaser og det
var mye flott seiling. Det kom
ingen protester, og vi hadde
premie
utdeling så snart de
endelige resultatene var klare.
Det krever mye planleg-

ging å arrangere baneseilas.
Vi hadde startbåt, målbåt,
tre bøyebåter på NC-banen
og startbåt på banen for nybegynnerne. I tillegg var det
sikringsbåter med foreldre og
trenere.
På banen var vi til sammen
16 som var med i arrangørstaben. Det var ekstra kjekt å ha
med seg de som nettopp har
gjennomført dommer- og arrangørkurs i foreningen.
Takk til alle for flott gjennomført regatta!

ÅSE ESPESETH

ASKØY

Familien Salbu-Seth skal på lang seiltur

EN AV MANGE: Chris Skogen
var en av mange i arrangørstaben i Thorvalden.
FLOTT: Nordlig frisk bris og
flotte seilforhold. Svein Andre
Hol førte bøyebåten.

ÅSE ESPESETH
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