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Når dette skrives, ligger isen fortsatt
langt utover Bundefjorden, og det selv
om vi har kommet langt ut i april! Mellom min kjære båt og fritt hav er det nå
ca. 12 kilometer. Men, men, slik er det å
bo langt oppe i nord. Jeg håper isen har
gått når dette leses. Men det er ting å
gjøre selv om man ikke får seilt.
Sammen med en lokal sponsor har
foreningen laget Team Nesodden. Temaet består av våre juniorseilere på alle
nivåer. Tanken bak er å skape en gjeng og et miljø som får til
et felleskap der det sosiale og seilingen står i sentrum, og som
gjør det så attraktivt å seile at de ikke gir seg med det de første
40–50 årene. Og ikke nok med det, i tillegg bidrar de i foreningen
som trenere, ledere og forbilder for de yngre seilerne. Foreningens
kommende leder sitter i dag i en Europa-jolle, Laser, 29er eller
hva de nå velger å seile – det tror jeg.
Mer lesning kommer fra denne gjengen. Følg med på Facebook
og hjemmeside. Til slutt: lykke til alle nesoddseilere under alskens
regattaer, treninger, turer og slikt. Vi sees på Steilene.
Øyvind Degnes
Leder Nesodden Seilforening

ADRIAN BATES

Vår fremtid sitter i jollene

JOLLESEILERE: Selv om det var kaldt under årets sesongstart, var det ikke noe å si på humøret.

KALD SESONGSTART

Lang vintersesong over
Det ble en kald oppstart
for NC-optimistgruppen på
Steilene 11. april. Med lett
snø i luften var likevel stemningen og iveren på topp.
NC-gruppen i E-jolle satte
i gang treningen på Steilene
8. april.
AV ADRIAN BATES • Etter en
lang vintersesong var seilerne
klare og ivrige til å komme
på vannet. Trenerne Magnus
Andersen og Maren Clausen
stilte opp med en smittende

glød om å komme igang med
seilingen igjen.
Vi gleder oss til å komme
i gang med sesongen og når
dette er på trykk, har alle jollegruppene kommet i gang med
trening etter kick-off 1. mai.
I år blir det en nybegynner gruppe Optimist, viderekommende gruppe Optimist,
NC-gruppe Optimist og NCgruppe E-jolle.
Det neste på programmet
utover trening er for mange
optimistseilere pinseleir i

– Har du ikke båt selv er det bare å møte opp
Sesongen for storbåtseiling
er igang. Ønsker du å være
med å seile, er det bare å
møte opp.

AV MARIT SLETTEN • Når dette
leses, har seilsesongen for
storbåt så vidt kommet i gang
etter en lang vinter. Helt uten
aktivitet har vinteren dog ikke
vært, for tre fine klubbkvelder
med gode foredragsholdere
har vært avholdt.
Oppmøte har vært bra med
30–35 personer hver gang.
Det hele ble avsluttet med en
regelkveld rett før påske der
Norges fremste seildommer,
Marianne Middelthon, holdt
salen i ånde i tre timer. Hun
hadde gjerne fortsatt et par
timer til, hadde det ikke vært
for at de stengte på Tangenten
klokka 22.

Det var nyttig for alle regattaseilere med en regelgjennomgang før sesongstart, og
greit å få med seg endringene
i de nye kappseilingsreglene.
Det er mye regler i seiling,
og selv om Marianne sa at
reglene er forenklet, ble det
ganske komplisert etter hvert.
Nå gjenstår det å se hvor mye
man husker av reglene når
man kommer for babord halser
inn i sonen ved kryssmerket!
Nå er de første seilasene
i Steilene Rundt allerede
avholdt. Tradisjonen tro seiles det hver onsdag utenfor
Steilene. Tormod Petersen er
regattasjef i år som i fjor, og
arrangør/ferge-ansvar rullerer
blant de deltagende båtene.
Det er plass til flere båter
på startlinjen, og mer mannskap i de fleste båtene. Har du

ikke båt selv, men har lyst til
å delta som mannskap, er det
bare å møte opp på Alværn
brygge klokka 1730 og ta kontakt med fergeskipperen.
Kr. Himmelfart-helgen er
rett om hjørnet og det betyr
en langhelg med seiling. De
tøffeste regattaseilerne setter
kursen mot Åsgårdstrand og
starten på HH Skagen Race. De
fleste håper nok på litt snillere
forhold enn i fjor da deltagerne
opplevde stormkast på svenskekysten. Det familievennlige
alternativet, Steilene 3-dagers,
arrangeres i år for 6. gang.
Løpet er som før; SteileneSandspollen-Holmsbu-Son, og
det legges opp til litt regatta
og mye hygge!
Hvis alt går etter planen
blir det et regattakurs for
damer, som et videregående

tilbud til de som har gått på
nybegynnerkurset tidligere eller har seilt litt regatta fra før.
Målet med kurset er en eller
to jentebåter i Færder’n, og i
år skal vi få det til!
TANGO har snart ny mast på
plass og seilforeningen har fortsatt sine to andeler. Det betyr at
alle medlemmer har mulighet
til å være med som mannskap
på onsdagsseilasene og de andre store regattaene i fjorden. I
år setter vi alle «gamlekara» på
land en helg og ønsker å samle

Tønsberg, som i år er 18.–20.
mai. I skrivende stund er det
fire familier som pakker teltet
og setter kursen til Fjærholmen i pinsen. Der lager vi en
foreningsleir og ikke minst,
der vil det være plass til flere.
Bli med!
Pinseleieren er en hyggelig
og flott anledning til å seile
med andre utenfor klubben. De
har også et tilbud til mindre
seilsøsken: «Knøtteklubben».
Velkommen til alle nye
seilere.

et lag av yngre seilere for å delta i Bundefjorden Rundt 25. mai.
Ønsker du å seile med TANGO
eller trenger mer informasjon
om storbåtaktiviteter, send en
epost til regatta@nesoddenseilforening.no.
Bruk gjerne facebooksiden
vår «Storbåtseiling i Nesodden Seilforening», og ikke
glem fotokonkurransen. Beste
seilrelaterte bilde tatt denne
sesongen og lastet opp på facebooksiden blir kåret og premiert ved sesongslutt.
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STORBÅT PÅ STEILENE: Storbåtmiljøet på Steilene er aktivt.
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