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Snart er det jul igjen
Tiden flyr og ikke lenge etter at mange
har pakket ned både båter og seil, er
det julepresangene som skal pakkes inn.
Aktiviteten er likevel ikke slutt med det.
Vinteren nærmer seg, og vi skal ha en
del inne-aktiviteter som «Rent idrettslag» og diverse kurs.
Jolleseilerne kommer til å holde det
gående med treninger og samlinger
hele vinteren igjennom. Forskjellen er
bare at en må benytte seg av det dagslyset som kun er tilgjengelig i helgene.
Men, om noen dager skjer det igjen: sola snur og vi går lysere
tider i møte!
Av saker som diskuteres for tiden er seilkretsenes rolle i fremtiden. Behovet og interessen for kretsleddet er åpenbart veldig
forskjellig rundt omkring i landet. Skal vi legge ned kretsene og
heller ha en direkte tilknytning til Norges Seilforbund, eller skal vi
fortsette som i dag, der Ran Seilforening er medlem i Hordaland
Seilkrets – som igjen er medlem i NSF?
Ett av forslagene er at kretsene blir nedlagt, men at en oppretter større «regioner». Kretsene er da tenkt som et forum der lederne i hver forening møtes én gang i året for å utpeke én person
til å representere kretsen i distriktet.
Når det gjelder det økonomiske, ser en for seg at hele kontingenten går direkte til NSF og ikke som i dag, der en del også
går til kretsen. Spørsmålet blir da: Hva føres tilbake til krets eller
distrikt og forening i form av økonomi og annen støtte?
I Ran er vi svært fornøyd med å ha et forum der alle foreningene i Hordaland Seilkrets jevnlig kan møtes, spesielt etter at det
ble opprettet diverse utvalg, som for eksempel jolle-, tur&havog entypeutvalg. Et godt eksempel er enigheten om hvilke joller
foreningene skal satse på.
Dette er en sak som skal opp på seiltinget i 2015, og det blir
helt sikker flere runder rundt temaet i tiden fremover.
Til slutt vil jeg ønske dere alle en riktig god jul og et godt
nytt år!
Harald Blø, leder i Ran Seilforening
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HØSTVÆR: Laserseilerne hadde all slags vær på kretssamlingen i oktober.

KRETSSAMLING I RAN SEILFORENING

God og spennende vekst i jolleseilingen
Helgen 17. til 19. oktober
arrangerte Ran Seilforening
kretssamling for joller.
AV ESPEN BØRRESEN • 34 seilere deltok på samlingen. Seilerne fikk bryne seg på det meste
av hva vestlandsk høstvær kan
by på – alt fra helt rolige vindforhold til heftige byger med
kraftig vind og regn i bøtter
og spann.
I optimistgruppen skjer det
spennende ting i kretsen. Flere
klubber har rekruttert godt
med nye seilere de siste årene.
Dette gjenspeiler seg i at halvparten av de 18 optimistseilerne som deltok på samlingen,
var B-seilere. Optimistene ble
trent av Karianne Fonn Jårvik
og Kristian Hammarstrøm.
Zoom8 er en liten klasse i
LOVENDE: Lasergruppen har
vokst og har mange lovende
seilere.

Hordaland Seilkrets. Trenden
er at seilere går direkte fra
Optimist til Laser. Vi har i år
derfor forsøkt å bruke Zoom8
som rekrutteringsbåt for nybegynnere som er for store
for Optimist. Dette ser ut til å
fungere bra. To seilere fra Ran
deltok i Zoom8.
Lasergruppen i Bergenområdet, og spesielt i Ran
Seilforening, har de siste
årene vokst kraftig. 14 laserseilere deltok på samlingen. I
denne gruppen fins det mange
spennende unge seilere som
helt sikkert vil sette sitt preg
på resultatlistene i årene som
kommer. Det var derfor spesielt kjekt at Frode Jørstad
kunne stille som trener på
denne samlingen. Frode, med
sin lange og brede erfaring,

har mye å tilføre seilerne. Vår
egen lasertrener, Inge Salvesen, som også har mye god erfaring å dele med laserseilerne,
var med som hjelpetrener.
På lasersamlingen 7.–9.
november stilte NSF med
sportssjef Jan Steven Johannesen som trener. Hele 18
seilere deltok og dette ble en
flott samling hvor teknikk sto
i fokus.
Vi håper nå på en vinter på
linje med den i fjor, hvor jolleseilerne fikk mange gode timer
på vannet.
Gjennom vinteren vil vi
arrangere flere samlinger for
både Optimist og Laser, og vi
ønsker seilere fra hele landet
velkommen.
Følg med på nettsidene
våre – ranseil.no.

B-SEILERE: Av de 18 som
deltok på samlingen i oktober,
var halvparten B-seilere.

TILVEKST: I optimistklassen er
det god tilvekst av nye seilere.

