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SEILFORENING

God fart i skuta

18:30 i auditoriet på Tangen
ten, men det er ekstra hygge
lig om noen har lyst til å mø
tes litt før for ta en kopp kaffe
AV COLIN BEVAN • Det var godt – følg med på hjemmesiden vår
oppmøte på «Flasken» og for og på Facebook for eventuelle
ventingene var store da våre
oppdateringer.
medlemmer, Monica og Børre
Påsken kommer tidlig i år
Søraas Sæther, fortalte om sin – det er ingen nyhet, men det
langtur til Karibia, deltagelse i
er altså definitivt høysesongen
Heineken Cup på St. Maarten
for båtpuss. Gjensynsgleden er
og mye mer. De skal ha stor stor når båtene pakkes ut.
takk for å ta seg tid til å dele
Det skal vaskes og poleres,
sine opplevelser og erfaringer gnikkes og gnis. Skuta skal bli
fra denne fantastiske turen. Vi
ship shape, den skal sjøset
håper mange fikk inspirasjon
tes – om den ikke har ligget
til å ta skrittet helt ut, kaste
ute i vinter. Seilene skal på og
loss og dra på langtur.
plutselig er vi i gang igjen. Vi
Om noen få dager, 9. mars, har en usedvanlig hyggelig tid
kommer Christen With til
fremfor oss.
oss for å lære oss å bli bedre
Selv om det er litt pre
seilere. Med Christen er det maturt, så ønsker jeg alle en
jo alltid morsomt og lærerikt – riktig god båtpuss og en enda
han er en inspirasjonskilde for
bedre sesongstart!
mange av oss. Han starter kl

TANGO: TANGO i fin form under
«Steilene rundt» sommeren 2015.

NY SESONG: VI SES PÅ STEILENE OM IKKE LENGE

FARROSON

Enten skal du snart på årsmøte og års
fest, eller så har du kommet fra årsmøte
og årsfest.
Uansett – nå er det valgt en haug
med tillitsvalgte som skal være med
og holde skuta som heter Nesodden
Seilforening i ship shape form. Noen er
ferske og andre har vært i foreningen i
årevis. Jeg ønsker alle lykke til.
Det kommer til å bli forskjellig vær,
noe kommer til å ryke, men de fleste da
gene har vi god fart i skuta – med god
høyde og fart. For å bruke seiling som et bilde: Et viktig mål for
denne sesongen, i tillegg til selve seilingen, blir å forbedre vår
kontakt med medlemmene, altså deg. Det er ikke like viktig som
god vind, men vi må ha effektive måter å kommunisere på.
Det skal bli artig å se hvordan vi kan skape gode kontaktflater.
Etter en vinter der vår hjemmeside har vært misbrukt av nettpi
rater, ble siden stengt ved juletider og dermed ble den liggende
brakk i lange tider. Ikke bra.
I år skal vi delta i seilsportsligaen i 1. divisjon. Da blir det ek
stra morsomt å få til et opplegg som gjør det spennende for alle
å følge seilasene gjennom året. Første runde går av stabelen 20.–
22. mai på Aker Brygge. Jeg gleder meg allerede som en unge!
Vi sees på Steilene (… snart, i hvert fall)!
Øyvind Degenes, leder i Nesodden Seilforening

10. februar var kvelden for
å vekke seilinteresserte fra
vinterdvalen.

BEATE BEVAN

NESODDEN

En hyggelig tid venter oss

NYTT OPTIMIST-TEAM

Sesongoppkjøring og lagbygging på fjellet
Nesodden Seilforening har
etablert et nytt OptimistTeam – en NC-gruppe.

IAN OVA

AV IAN OVA • I februar var den
nye gruppen på hyttetur på Ål
for å bygge teamfølelse.
Dette var starten på opp
kjøringen til sesongen, og til
Magic Marine Easter Regatta
i Nederland, som vi skal delta
på i påsken. Der kommer vi til
å møte seilere fra hele verden,
blant annet landslaget til USA.
Fra Nesodden Seilforening
skal det delta åtte seilere i al
deren fra 10 til 15 år, og med
en god blanding av jenter og
gutter.

På hytteturen hadde vi
fokus på fysisk og mental tre
ning i form av lek og konkur
ranser, samt teori og individu
ell målsetning.
Barna imponerer ved må
ten de tar vare på hverandre,
og at de eldre seilerne overfø
rer sin kunnskap og erfaring til
de som har mindre erfaring.
Vi er også så heldige og
ha en tidligere verdensmester,
Bjørn Forslund, som hoved
trener. Han har mye erfaring
som barna kan dra nytte av.
Vi ønsker lykke til i kom
mende sesong til alle Opti
mist-seilere!

NESODDEN SEILFORENINGS NYE OPTIMIST-TEAM: (fra venstre) Eskil Ova, Emil Forslund, Hedvig Ødeby
Karlsen, Vincent Vaske, Bjørn Forslund, Jonas Sørlie, Oda Skeide Bates, Ferdinand Sørlie og Marieke Vaske.
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NC-TEAM: Jonas Sørlie, Ferdinand Sørlie, Marieke Vaske og Hedvig
Ødeby Karlsen er med i den nye optimistgruppen.
Nr. 2 2016

