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DET BLIR GJERNE LITT EKSTRAUTSTYR: Jan Fr. Macks båt Necessity i Stillehavet.

SEMINARET FOR DEM SOM DRØMMER OM ELLER PLANLEGGER LANGTUR

Bekreftet at drømmene kan realiseres
Årets ARC langturseminar
ble avholdt i Bergen. Å
flytte seminaret til Vestlandet ble en suksess.
AV JAN FR. MACK • KNS,
sammen med World Cruising
(ARC-arrangøren), har arrangert dette seminaret i
Oslo siden 2014. Vellykket
bevares, men hva med resten
av landet? Ønsket om å gjøre
arrangementet tilgjengelig
for flere, førte til at Bergens
Seilforening kom med i samarbeidet. Et samarbeid som
utvilsomt bør videreføres.
Dette åpne seminaret er
stedet der de som planlegger,
så vel som de som drømmer
om langtur, møter erfaring
og kunnskap. Her deles kunnskap om båter, teknologi og
sjømannskap.
ARC, ved World Cruising, har gjennom årene
loset tusenvis av båter over
Atlanterhavet. Det gir en
enorm innsikt i hva som virker
og hva som bør unngås. De
stiller med sine beste folk og
foredrar med entusiasme.
Apropos entusiasme: De
fleste etablerte langturseilere
kjenner MailaSail og eieren
Ed Wildgoose. Få kan mer om
muligheter og begrensninger
innen kommunikasjon til havs
enn ham. Han er fast deltager.
Viking demonstrerte både
flåte og overlevelsesdrakter.
Kommers? Den var i så fall
langsiktig og lite påtrengende.
Det som ble solgt var langturseiling. Et antall norske langturseilere delte sine erfaringer
uten annen kompensasjon
enn gleden over å delta.
Det sosiale samværet er en
viktig del av arrangementet.
Det var tid og anledning til
å stille spørsmål og få svar,
også på de spørsmålene man
ikke hadde tenkt på. På spørsUTSTYR: En første gjennom
gang av utstyr som man
forhåpentlig og antagelig aldri
behøver.
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mål etter seminaret svarte
mange av deltagerne at de
hadde et større ønske om å
reise ut enn før de kom. På en
måte er det rart.
Det er stort fokus på sjømannskap og sikker ferdsel på
havet. Det legges ikke skjul på
at det bør stilles krav til båt og
mannskap. Dette er et seminar
som også tar opp utfordringene. Men hva gjør det når det
også handler om hva man kan
få til og hva man kan oppleve
under veis. Drømmerne fikk
antagelig bekreftet at drømmene kan oppfylles.
Men det var fakta som
stod i fokus:
• Hvilket utstyr er viktig og
riktig?
• Hvordan bør båten rigges,
og hvilke feil må man
unngå?
• Hva er det som oftest
svikter?

• Hva kreves og hva kan
man ønske av kommunikasjonsutstyr?
• Hva kan man forvente av
vær, og når bør man seile?
• Hva med sikkerhetsutstyr?
Praktisk gjennomgang av
langturbåt.
• Hva om man må forlate
skuta? Flåte, overlevelsesdrakt mm.
• Hvordan forsikrer man båt
og mannskap?
• Hva om man blir syk eller
skadet?
• Hva bør man ha av kunnskaper før man drar?
Men ikke minst, på
seminaret ble det knyttet
kontakter med andre som
skal på tur i år eller en gang i
fremtiden. Kanskje overraskende for noen: Langturseiling er svært sosialt. Man
etablerer vennskap og møtes
igjen underveis.
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I disse dager arbeider alle seilforeninger febrilsk for å rekruttere nye unge
seilere til alle sine kurs og treningstilbud. Dessverre bidrar en lang vinter og
kalde forhold til at jobben blir gjort litt
vanskeligere enn vi skulle ønske.
KNS har som mål å ha minst 400
aktive barne- og ungdomsseilere på
vårt seilsportsenter på Bygdøy. Skal vi
nå det målet er vi nødt til å lykkes med
to ting: Vi må rekruttere flere, og vi må
bli flinkere til å beholde de barna som
faktisk begynner å seile hos oss.
Jeg tror nøkkelen til å lykkes med begge disse to målsettingene er å vektlegge bredde og variasjon i større grad enn vi har
evnet i fortiden. Her er tre tiltak viktig:
• Vi må utvikle trenings- og aktivitetstilbud som appellerer til
flere enn de som har som mål å seile regatta (eller har foreldre som har som mål at barna skal seile regatta...)
• Vi må vri kurs- og treningstilbudet til barn og unge bort fra
den vanlige stigen fra små brett/Optimist, til mellomstore
brett/joller, til store brett/joller
• Vi må tilby alternative treningstider og kursopplegg som er
tilpasset barnas (og de voksnes) hverdag og ferier
I KNS har vi hatt stor suksess med å tilby seiling som en del
av skolefritidsordningen, hvor barna hentes på skolen og seiler
på ettermiddagen. Nå integrerer vi dette tilbudet inn vår «vanlige» junioraktivitet og integrerer seilerne inn i klubben sammen
med barn som går på kveldskursene.
Vi vil også vri sommerkursene våre fra å fokusere på vannlek
og aktivitet, til å vektlegge seilferdigheter, og å bruke kursene
aktivt som rekrutteringsarena for nye seilere, slik enkelte andre
seilforeninger har hatt suksess med.
Videre jobber vi aktivt med å utvikle flere differensierte
kurstilbud til barn. Hvert år begynner det over 100 barn på våre
nybegynnerkurs. Kun et fåtall av disse er i klubben i mer enn
ett til to år. Nøkkelen til å beholde dem lenger, tror vi er å tilby
andre ting enn det vi gjør i dag. Ett av de tiltakene vi setter i
gang nå er organisert Waszp-seiling for de som vil ha mer fart
og gøy. En annen er seiling i klubbens J/70-båter med erfarne
seilere som instruktører. Et tredje tilbud vi har diskutert, er en
«tur»-gruppe for barn og ungdom som bare vil seile på gøy og
med hverandre.
I hele denne strategien ligger den en grunnholdning om at
det er bredde som er viktigst i barne og ungdomsarbeidet. Uten
en stor bredde, kan vi aldri forbli en stor klubb. Og uten en bred
rekruttering, klarer vi aldri å tiltrekke oss de beste talentene som
kanskje en dag når toppen.
Skal vi lykkes, må vi fortsette å tenke nytt og utfordre oss
selv når det gjelder hvilke prioriteringer vi gjør, og hvilke tilbud
vi utvikler med bredde for øyet.
Karl-Christian Agerup, styreleder i KNS

SEMINAR: God stemning på langturseminaret i Bergens Seilforenings
flott klubbhus.
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Bredden er viktigst

TOM LOUIS PEDERSEN

KNS

J/70 BÅTPOOL

Du seiler – KNS gjør jobben

AV KNUT WEBERG • For 400
kroner får du en nypolert
og regattaklar J/70-seilbåt
til disposisjon sammen med
seilvennene dine.
400 kroner er mindre enn
du betaler for et halvdagskort
i Hemsedal skianlegg, en god
middag på Aker brygge, eller
en halv parkeringsbot i Oslo.
For den samme summen kan
du seile J/70 utfra Dronningen
i en hel måned.
Båten ligger klar, så du
må bare melde deg inn i KNS
båtpool, booke tid i kalender
appen, møte opp på brygga,
heise seil, og seile ut på fjorden. Når du er ferdig, seiler
du inn igjen og tar opp båten.
Alt av vedlikehold, lagring og
annen tidkrevende båtjobbing,
fikser KNS for deg.

RASKEST VOKSENDE KLASSE.
J/70 er en av de mest spennende sportsbåtklasser i
verden, og også den klassen
som øker raskest. KNS har
derfor truffet spikeren på
hodet når avgjørelsen om å
satse på J/70 ble tatt for et
par år siden.
Den viktigste grunnen til å
bli med er likevel menneskene
du treffer i miljøet. Kjønn og
alder har aldri vært viktig i
seiling. Det er kompetanse
og ambisjonsnivå som gjelder.
I seilerpoolen vil du møte
likesinnede, uansett hvilken
kompetanse eller ambisjon
du har.
Enten du allerede har ditt
eget seilteam, eller er alene
og har lyst til å bli med noen
andre, er KNS’ båtpool perfekt
å melde seg inn i.
Er du ivrig nok, blir du fort
en råtass på vannet hvis du
ikke er det fra før.
Høres dette fristende ut?
Ring eller send mail til båtpool-ansvarlig Karl Kjørstad i
KNS og be om å bli med på en
prøvetur. Karls mailadresse er
karl@kns.no.

INTERNASJONALT: Glade J/70-seilere fra KNS i Monacos vinterserie 2017.

ERIK WEBERG

ERIK WEBERG

DELTA I SPANSK ELITESERIE.
Som medlem av KNS’ båtpool
kan du dessuten ta med
seilvenner og reise til Vigo
i Spania, hvor KNS har liggende en J/70 gjennom hele
vinteren. Her arrangeres en
lang vinter- og vårserie med
helgeregattaer, som avsluttes
med åpent spansk mesterskap
og EM i J/70 i juni.
Som båtpool-medlem kan
du dermed prøve deg i regatta
blant seilere i verdensklasse,
mens resten av Norge måker
snø.
I fjor vinter hadde KNS en
båt i Monaco, der tre forskjellige lag fra KNS deltok i serien
fra november til mars. Det var
til sammen fire regattahelger,
én per måned.

TIRSDAGSREGATTA OG TRENING.
Det er likevel når vårblomstene titter frem at det virkelig
braker løs, med faste tirsdagsregattaer og treninger. Resten
av ukedagene kan du booke
en båt når som helst og dra ut
på fjorden.
KNS arrangerer også Grundig Cup, og her kan seilere fra
båtpoolen naturligvis melde
seg på. I tillegg er det en
rekke skandinaviske seiler
aktiviteter du kan delta på
som medlem i båtpoolen. Har
du hengerfeste på bilen, kan
du selv kjøre med J/70-en på
slep til regattaer, enten det er
i Norge eller utlandet.

ERIK WEBERG

KNS Båtpool er for deg som
vil bruke mest mulig tid på
sjøen, uten å bekymre deg
for vedlikehold og oppbevaring. Den kjedelige delen av
jobben gjør KNS.

2018: Vigo er base for ivrige J/70-seilere i 2018, med EM til sommeren.

J/70 I SOLNEDGANG: Grundig og KNS’ J/70 låres i Monaco 2017.
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