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Det har vært skrevet mye om hvordan
seiling og seilforeninger skal arrangeres
og drives i det siste. Fremtidsforskerne
ser for seg en fremtid der man «shopper» aktiviteter, ting skal gå raskere og
dugnad blir fy-ord. Det er mulig dette er
fremtiden, og det blir spennende å følge
med. Men som foreningsmenneske og
dugnadsfrik har jeg noen tanker om
dette:
Påstand 1: Det gjør meg til en fin fyr
å sitte en helg i en pionerjolle og hive
runde ting uti havet, instruert av en kompis flere hundre meter
unna, for så å dra dem opp noen minutter senere, for deretter å
hive dem uti igjen noen meter bortenfor forrige sted. Instruert
av den samme kompisen! Denne aktiviteten gir meg en mulighet
til å gjøre en innsats for naboens unger, seilernaboen og andre
interesserte. Jeg blir også bedre kjent med andre seilere som ikke
er seilere, men stiller opp for seilere. Og ikke nok med det, som en
bonus får jeg sett nærmere på hvordan seilerne runder merkene,
og der er det mye å lære.
Påstand 2: Det gjør meg til en bedre leder å være medlem i
foreningens styre. Min dugnadsinnsats medfører nemlig at min
profesjonelle hverdag blir beriket. Et godt styre i en idrettsforening har ofte rutiner og arbeidsdelinger man kan misunne dem.
Og det har vi på Nesodden.
Påstand 3: Det er utrolig mange meninger om dette med dugnad og hvordan man skal drive en forening. Og det har vi tenkt å
ta konsekvensen av. 22. november lager vi en samling på Steilene
der alle som har en mening kan møte opp for å være med på
en spennende ettermiddag. Kanskje vi kan finne noen gode ideer
som kan gi foreningen et lite løft? Og når vi starter med radioseiling og avslutter med torskemiddag, ja, da er det vel kvelden satt?
Jeg må ellers fortelle at det er utrolig gøy å se at Optimistgjengen vi har hatt i år virkelig har kommet i gang med ivrige
seilere og en utrolig aktiv foreldregjeng. Til KM stilte vi med ni
seilere og det raste inn medaljer. Det er morsomt. Det er også veldig artig å se at brettkursene og brettgruppene er fulle av ivrige
seilere. Det blir artig å følge dem i årene som kommer.
Vi sees (22. november!) på Steilene.
Øyvind Degnes, leder i Nesodden Seilforening

JUNIORSEILER! ER DU IKKE MEDLEM?
Juniorseilere må være medlem i seilforeningen for å være med
på trening og regatta.
Vår felles forsikring gjelder bare for medlemmer. Som medlem er du også sikret jevnlig informasjon i posten eller via epost.
For mer informasjon og innmelding, gå til www.nesoddenseilforening.no.
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Si din mening!

HØSTCUPEN: Dag 2 i North Sails Nesodden Høstcup bød på gode vindforhold.

STORBÅTUTVALGET ORIENTERER

Mye å se frem til i vinter og i 2015
En strålende sesong er over
og i skrivende stund er det
et par dager til Hummerseilasen.

AV COLIN BEVAN • Det ser ut
som vi blir åtte båter og mer
enn 20 ivrige seilere – dette
blir en fin og sosial tur.
Temakvelder for vinteren
er under planlegging, og som
tidligere nevnt vil vi gjerne at
du tar kontakt med oss hvis du
har et emne du ønsker belyst,
så skal vi se hva vi kan få til.
VOR har startet, med to båter fra Skandinavia og avslutning i Göteborg. Vi har så vidt
begynt å diskutere et opplegg
med en fellestur ned til Göteborg i slutten av juni. Vi får se
på interessen utover vinteren
og våren, men avslutningen på
VOR er en stor begivenhet som
mange ville ha glede av å få
med seg, så vi håper at dette
er noe som tenner og at vi blir
en gruppe med glade seilere
som tar seg en tur ned.

Årets høstcup ble nylig avsluttet. Ca. 50 båter deltok i år,
som er marginalt færre enn i
fjor, men vi skulle gjerne se flere
deltagende båter fra Nesodden.
Igjen en stor takk til regattasjef Stein Ødegaard, banesjef Alf Magne Andersen, og
Hanne Bjørnås, som hadde
stålkontroll på aktiviteten på
land. Mye av arbeidet med arrangementene går til å skaffe
nok mannskap, og vi gir en
stor takk til de som stilte opp.
Som mange vet har «Nesodden seilforeningsvennen»
Børre Søraas-Sæther og hans
kone Monica startet sin ferd
sydover til Las Palmas for å
delta på årets ARC.
ARC starter 22. november.

Selv om Børre ikke er medlem
av Nesodden Seilforening, er
han såpass nær at han kan
nevnes. Båten heter MALINE. I
skrivende stund er de omkring
Le Havre og nærmer seg den
beryktede Biskayabukta. MALINE kan følges på Facebook,
og jeg er sikker på at de synes
det er hyggelig å få hilsener
fra Nesodd-folket.
Takk for en fin sesong og
de mange gode tilbakemeldingene vi har fått på våre arrangement. Nå kan vi bare glede
oss til våren.
OMTRENT SOM I FJOR: Ca.
50 båter deltok i North Sails
Nesodden Høstcup i år.
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