OSLO

SEILFORENING

BLI ET MER SAMKJØRT LAG
Etter forespørsel fra noen av våre medlemmer, vurderer vi å
organisere «teambuilding» for båtlag.
AV JAN PETTER GAMBORG • Vi planlegger å sette opp et kurs over
tre kvelder med fokus på oppgaver om bord og hvordan laget
kan løse disse på best mulig måte.
Vi ser for oss at hele laget blir med på dette, og at vi gjennom erfaringsutveksling kan finne de beste løsningene for de
forskjellige lag. Kurset er ikke kun myntet på Express-lag, men
også J/70 og andre større eller mindre lag og båter.
Synes du dette høres interessant ut? Send en mail til post@
osloseilforening.no.

TERMINLISTE/AKTIVITETSKALENDER
13. mar

Årsmøte i Oslo Seilforening hos KNS – Seilsportsenter Ulabrand, Bygdøy Sjøbad
16.–17. apr NSF Seilting
27. mar
Medlemskveld Ulabrand: Knuter, moderne spleis,
softsjakler og så videre
2. apr
Medlemskveld Ulabrand: Riggtrim med seilbåtservice
10. apr
Medlemskveld Maritime: Plastreparasjon, gelcoat og
så videre
27.–28. apr Sjøsetting av båter fra opplag
30. apr
Kickoff tirsdagsregattaer (Express-klinikk med North
Sails?)
1. mai
Bjørvikasprinten, start kl. 12.00
2. mai
Start Ungdomsgruppa Kl. 17.30 (ikke 30. mai)
4.–5. mai Dugnadshelg og strandryddedag på Lille Herbern kl.
10.00–16.00. VIKTIG – sett av datoen!
6. mai
Start vannsportklubben (6–12 år) + 5 mandager
fremover kl.17.30 (ikke 10. juni)
7. mai
Start Oslo Seilforening og KNS tirsdagsseilaser for
entype kjølbåter kl. 18.00
Fullstendig aktivitetskalender med alle foreningens aktiviteter finner dere på foreningens hjemmeside.
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VINTER: Oslofjorden ligger og venter på oss, og glitrer forlokkende sett fra Brønnøya i januar.

HELE ÅRET

Seiling er en aktivitet året rundt!
Oslo Seilforenings styre
arbeider året rundt for å
skape spenning og glede
gjennom seilsesongen på
Lille Herbern og på fjorden.

AV SIGBJØRN WINDINGSTAD •
Oslo Seilforening samarbeider
med KNS, naboklubben på
Bygdøy om medlemsmøter
vinteren 2019. Informasjon
om disse møtene finner dere i
vår aktivitetskalender på våre
hjemmesider.
Årsmøte Oslo Seilforening
avholdes onsdag 13. mars
klokken 19.00 på Ulabrand
Seilsportssenter. Det er
fortsatt mulig å ta kontakt

med valgkomiteen dersom du
har lyst til å gi en innsats for
Oslos triveligste seilforening!
Etter årsmøtet har vi et medlemsmøte hvor OS2025-komiteen gjør rede for reguleringsplanene og byggeplanene for
Lille Herbern som de arbeider
med.
Seilsesongen starter i år
med kick-off tirsdag 30. april.
Med vårsolen vil vi ruste øy
og båter for en ny sesong
med hygge og dugnad 4.–5.
mai. Oslo Seilforening er en
idyll med et unikt klubbmiljø
på en egen øy i innseilingen
til Oslo med egen, kritikerrost restaurant. Her blir det

trening, regatta og hygge hver
eneste dag i sommer, som i
hvert eneste år siden 1926!
Foreningens medlemmer
stiller opp for sosialt samvær
og innsats for fellesskapet slik
at vi lager uforglemmelige
øyeblikk av spenning og glede
for store og små, enten det er
første gang ved roret i en RS
Feva eller det er for å krysse
mållinjen først (eller sist) i
Express-NM som vi arrangerer
i august.
Alle seilere trenger bare å
lukke øynene for å gjenoppleve de beste øyeblikkene fra
2018 eller drømme om en
tangering i 2019.

IF-NM

Bjørnar Bjørgum Larsen og
Nicholas Klem tok en – for
mange litt uventet – seier
i fjorårets NM for IF-båter.
Vi gratulerer.

AV JAN PETTER GAMBORG • Av
andre Oslo Seilforening-båter
i klassen kan vi nevne Marius
Mowe på 4. plass, Bjørn Andersen på 14. plass og Bjørn
Rud på 15. plass.
Bjørnar og Nicholas fikk
med seieren også mulighet
til å delta i Mesternes Mester
i Åsgårdstrand, hvor de fikk

NICHOLAS KLEM

I november seilte jeg sesongens avsluttende turseilas for min egen del. Det
var en fantastisk tur til Nordkoster,
hvor vi fikk servert nytrukket hummer – en nydelig høstseilas som satte
punktum for fjorårets sesong. Vi er
privilegerte som har denne muligheten.
Det å ferdes på sjøen med vinden som
drivkraft – det gir tid til å reflektere.
Jeg vil benytte anledningen til å
takke alle medlemmer for en strålende
sesong. Båtene ligger nå trykt i opplag
enten i boblehavn eller på land. Nå er det bare å bruke vinteren
til å bla igjennom de mange bildene fra tidenes sommer, og
legge nye planer om nye reisemål.
Vi ses snart igjen på øya vår.
Dag Andersen, styreleder i Oslo Seilforening

SIGBJØRN WINDINGSTAD

Godt nyttår!

NM-GULL: Så glade ble Nicholas Klem og Bjørnar Bjørgum da de vant
NM i IF-båt. I NM er man bare to om bord i IF-en.
med seg Esben Keim og Daniel Andersen ettersom dette
ble seilt i J/70 med fire mann
om bord.
Her fikk dessverre ikke

laget noen topplassering,
men de fikk sikkert med seg
verdifull kunnskap og opplevde morsom seiling i en helt
annerledes båt å seile.

SESONGAVSLUTNING MED PAINTBALL FOR SJETTE ÅRET PÅ RAD
Tradisjonen tro var det lek
som markerte årets avslutning i ungdomsgruppen.
AV EMIL BAUCK • Søndag 28.
oktober gikk Ungdomsgruppens sesongavluttende
paintball-leker av stabelen.
I år, som i fjor, valgte vi
den største av de to Herberne som slagmark, i håp

om å skåne båter, båteiere
og øvrige sivilister i større
grad enn tidligere. Jeg tror
foreningens båteiere vil sette
pris på en enklere båtvask til
våren enn i fjor. Vi er også
glade for at verken Bygdøys
lokale innringere eller Havnepolitiet hadde et vondt
ord å si om arrangementet
tross stor nysgjerrighet.

Skyfri himmel og en
knapp minusgrad gjorde forholdene perfekte for skyting
av venner og bekjente, og vi
var alle storfornøyde under
debrief og pizza på marinaen
etter endt leking.
Moralen er høy og
forventningene likeså mot
seilsesongen 2019. Vi gleder
oss til neste år!

