– Nå har vi bare sol og
godvær i vente
I skrivende stund er det tidlig vår ute,
men vinteren sliter med å slippe taket.
I går kveld skuret og vasket jeg båten i
deilig kveldssol – i dag våknet jeg opp
til sludd og regn. Vi får stadig bekreftet
at vi bor i Norge.
Vi går mot en lang sommer. Jeg
synes på mange måter dette er beste
tiden, full av forventning og glede: Nå
har vi bare sol og godvær i vente.
Løypeforeningen på Blefjell har et slogan jeg liker godt: «Det
snør ikke skispor». Det er faktisk noen som jobber natt og dag for
at vi som bruker fjellet skal kunne komme til fine skispor.
Nå er det få skispor å finne på Lille Herbern, men Oslo Seilforening med alle våre fasiliteter gjør seg ikke selv. Det er mange
som legger ned en fantastisk innsats for at medlemmene skal ha
et godt og tilpasset tilbud.
Det er styremedlemmer, administrasjonen, undergrupper med
hver sine ansvarsområder, turseilere, aktive seilere, barn og ungdom. Restauranten er også et viktig bidrag og samlingspunkt.
Sammen skaper vi Oslo Seilforening, sammen skaper vi spenning
og glede.
Som nyvalgt styreleder er jeg stolt over og takknemlig for det
arbeidet som gjøres i foreningen vår. Vi har mange spennende
planer fremover, og vi trenger fortsatt flinke medlemmer som kan
gi noe av sin kunnskap og tid.
Ønsker du å bidra, er det bare å kontakte oss, så finner vi
oppgaver som passer.
På vårt årsmøte i mars var det også tid for å trekke frem noen
som gjør en spesiell innsatts for foreningen vår: Vi gratulerer
Hans Erik Lindbom, Rune Trondsen og Bjørn Andersen med tildelte hederstegn og æresmedlemskap. Det er vel fortjent.
Jeg ønsker også å takke avtroppende styreleder Erlend Kjelstad for mange år i styret, den siste tiden som leder. Du har vært
en ressurs og et godt forbilde, og vi gleder oss til du kommer
tilbake. Lykke til med nye utfordringer.
Nå er det bare å sette stø kurs mot en varm og forventningsfull sommer full av spenning og glede. Vi ses på Lille Herbern.
Dag Andersen, styreleder i Oslo Seilforening

Velkommen til Lille Herbern i juni
Lille Herbern står nok en
gang i all sin prakt etter
dugnaden, klar til å ta imot
alle som vil besøke denne
flotte øya.
AV NINA RISMARK • 17. juni er
det igjen klart for Øyas dag.
Sett av datoen nå!
Øyas dag har blitt en hyggelig tradisjon både for små
og store. Yoga for de morgenfriske og kaffe på brygga, før
det går videre slag i slag.
Det blir mange forskjellige
aktiviteter. Eliasbåten kommer
på besøk, og det er alltid populært. Om ettermiddagen blir
det klubbregatta, og vi håper
på stor deltagelse i år.
Dagen avsluttes med felles
middag og premieutdeling. Vi
satser på at det blir en flott og
varm dag med mange mennesker på øya.

NINA RISMARK

SEILFORENING

Mer informasjon og påmelding kommer på foreningens
hjemmesider.

ØYAS DAG: Flaggborg på
marinaen og yoga for de
morgenfriske på Øyas dag.

NINA RISMARK

OSLO

ØYAS DAG MED KLUBBMESTERSKAP OG

VANNSPORTKLUBBEN OG UNGDOMSGRUPPA ER I GANG
Sesongen er endelig i gang
igjen, og i skrivende stund
har vi akkurat hatt oppstart i vannsportklubben og
ungdomsgruppa.

AV JAN PETTER GAMBORG • I år
har vi endret litt på opplegget slik at man melder seg på
for hele sesongen.
Det er plass til flere på

begge disse gruppene.
Gå inn på foreningens
hjemmesider for mer informasjon og påmelding.

NYTT STYRE I OSLO SEILFORENING

TERMINLISTE/AKTIVITETSKALENDER 2017

Det ble valgt nytt styre på årsmøtet 2017. Sammensetningen ser slik ut:
Leder Dag Andersen
Nestformann - Øy- og havnsjef: Dagfin Simonsen
Styremedlem - Sekretær: John Fullman
Styremedlem – Foreningssjef: Nina Rismark
Styremedlem – Kasserer: Svein Erik Muus
Styremedlem – Idrettssjef: Sigbjørn Windingstad
Styremedlem – Ungdomsrepr: Carine Gamborg-Nielsen
Varamedlem - Øy og hav: Guro Berge
Varamedlem – Idrett: Erik Berg
Varamedlem – Forening: Karina Eriksen

8. mai
Start vannsportklubben (6–12 år) + fem mandager fremover kl.17.30 (ikke 5.6)
8. mai
Voksenseilkurs kl. 17.30, seks ganger (ikke 5.6)
13.–14. mai
Seilsportsligaen div. 1 og 2 på Bjørvikabanen, Oslo
10. jun
Tjuvholmen Cup – RS Feva
30. mai/6. juni OAS kretsmesterskap Express, ettermiddager
17. jun
Øyas dag på Lille Herbern, klubbmesterskap og vårfest på kvelden
26.–30. juni
Sommerleiren Seilglede 1 på Lille Herbern (SFO/dagtid)
3.–7. juli
Sommerleiren Seilglede 2 på Lille Herbern (SFO/dagtid)
7.–11. aug
Sommerleiren Seilglede 3 på Lille Herbern (SFO/dagtid)
14.–18. aug
Sommerleiren Seilglede 4 på Lille Herbern (SFO/dagtid)
Fullstendig aktivitetskalender med alle foreningens aktiviteter finner dere på foreningens
hjemmeside.
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