UNGDOMSLEIR

SEILFORENING

Hjelp, Optimisten blir for liten!

AV IVAR KORNBREKK • Barnelei
rene «Gøy på vannet» har vært
en suksess. De er blitt forenin
gens viktigste rekrutteringska
nal, og vi har stor glede av å
arrangere dem. Nå ser vi frem
til å tilbringe en uke med ung
domsskoleelever.
Leiren «Vilt, vått og vak
kert» har fokus på seiling i to
grupper: De som allerede kan
seile og har lyst til å bli enda
bedre, og ungdom som synes
seiling virker gøy, men enda
ikke har hatt anledning til å

prøve selv. Begge gruppene vil
få tilpasset instruksjon og mye
tid på vannet.
Deltagerne kan velge mel
lom jolletypene som seilforen
ingen disponerer: Enmannsjol
lene Optimist og Zoom8, og
tomannsjollene RS Feva og
2-Krona.
Programmet for uken inne
bærer mye seiling på bane,

HELT SANT: Vilt, vått og vakkert
på sjøleir i Haugesund.
men også annen vannsport,
turseilas og en overnatting
ute i det fri. Det blir et gjen
nomgående fokus på sikkerhet
på sjøen.
Påmelding via foreningens
nettside haugesundseilforen
ing.no.

BÅTMESSEN I HAUGESUND

Fikk vist frem seilforeningens aktiviteter
Fra 17. til 19. april ble den
årlige båtmessen avholdt
på indre kai i Haugesund,
og for andre år på rad fikk
seilforeningen anledning til
å vise seg frem.
AV FRANK HENDRIKSE • Selv
blant et stort antall utstillere
– alt fra motorbåter, seilbåter
og båtutstyr til vedlikeholds
produkter – fikk vår stand like
vel en god del oppmerksomhet.
Vi hadde fokus på de plan
lagte arrangementene våre, og
kunne friste med seilkurs for

barn og voksne, sjøleire for
barn og ungdom, båtførerkurs
og VHF-kurs.
Aller mest oppmerksom
het fikk våre aktive jolleseilere.
De hadde en seildemonstra
sjon og en uformell regatta i
Smedasundet.
Det var krevende forhold i
det smale sundet, og seilerne
fikk dermed vist sine seilfer
digheter. Vinden var i lengde
retningen av sundet, så det var
mange kjappe kryss fra start
linjen til toppmerket. Det ble
en god trening for ungene, og

underholdning for publikum
på kaien.
Målet med tilstedeværel
sen på båtmessen var å bli
bedre kjent blant folk på Hau
galandet, siden våre seilak
tiviteter foregår et stykke fra
Haugesund sentrum.
Ved siden av messen har
det den siste tiden vært en
del artikler i lokale aviser om
seilforeningen. Alt i alt er det
mye positiv oppmerksomhet
for foreningen og seilingen
som idrett.

FRANK HENDRIKSE

Mange seilforeninger investerer mange
dugnadstimer og stor innsats år etter
år for å rekruttere seilere. En del kurs
aktiviteter er rettet mot voksne, men
størstedelen av seilopplæring har barn
og ungdom som målgruppe. Barn i 8–11
års alder som blir fristet til nybegynner
kurs, lærer å håndtere en Optimistjolle.
Mange fortsetter med denne båttypen
og har det gøy til de etter noen år blir
for store. Da blir spørsmålet, hva nå?
Hvilken båt skal de fortsetter med?
Norges Seilforbund registrerer i årsmeldingen at det er rela
tiv stort frafall etter «Optimist-alderen». Hva er det som gjør at
ungene slutter?
Det kan ikke være at dataspill plutselig er blitt mer fristende
enn seilingen. Hvis seilforeningen har et godt og spennende til
bud etter at ungene er ferdig med Optimisten, bør det være mulig
å holde dem interessert. Men da må vi ha et tydelig og balansert
opplæringsprogram. Forutsigbarhet er viktig. Ungene må vite hva
de skal seile fra de begynner til de nærmer seg voksen alder. Og
spranget fra båt til båt må ikke være så stort at det skremmer
ungene bort fra regattabanen.
Det koster som kjent mye mindre å beholde eksisterende
kunder enn å få inn nye. Det samme gjelder også for våre «seilkunder». Med investering i et tydelig opplæringsprogram styrker
vi bredden, vi reduserer frafall og får flere seilere i toppen.
Jeg håper Norges Seilforbund tar utfordringen!
Frank Hendrikse, leder i Haugesund Seilforening

De siste årene har vi arrangert sjøleire for barn. I
år inviterer vi også ungdom
i alderen 13 til 16 år til en
aktiv og sosial uke på sjøen.
TORGRIM LOG

HAUGESUND

Vilt, vått og vakkert

DEMONSTRASJON: Jolleseilerne i Haugesund Seilforening viste frem seilsporten under båtmessen.
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NM I LAGSEILAS FOR 2-KRONA
Vi minner om at Haugesund Seilforening arrangerer NM i lag
seilas for 2-Krona 13. og 14. juni 2015, med valgfri trenings
seilas 12. juni.
Du trenger bare ta med seiltøy, for foreningen stiller med
båter.
Se våre hjemmeside for detaljer og påmelding.

