Ny seilsesong med mange
muligheter

FRANK NYHEIM

Seilsesongen er i gang her på Vestlandet og flere båter i vår forening har
allerede deltatt i regatta i 2019.
Terminlisten for kretsen ligger på
Hordaland Seilkrets’ nettside, og jeg
oppfordrer alle til å sjekke datoer og
krysse av i kalenderen for de regattaene de planlegger å delta i.
Den første regattaen vi skal arrangere i år, er Vårbløyta. Den seiles
på faste merker i Hauglandsosen og Hjeltefjorden. Og samme
helg arrangeres også Askøy Race Weekend for Melges, Yngling,
Express og X-35 på bane i Hauglandsosen.
Når vi kommer ut i mai arrangeres Seilmakeren Doublehanded, som for undertegnede er vårens fineste regatta. Askøy
Seilforening håper selvfølgelig på økt deltakelse. I 2018 deltok
37 båter, en økning med fem båter fra 2017. Seilmakeren
Doublehanded vil i år ha samme løp som i fjor – uten pitstop –
basert på de positive tilbakemeldingene fra fjorårets seilas.
Neste regatta deretter er Nautic Askøy Rundt i august som
blir arrangert for 41. gang. Denne regattaen har vi arrangert
hvert år fra foreningen ble stiftet i 1979. Vi har hatt forskjellige
løp, men planlegger i år det samme som i fjor, med arrangement
og premieutdeling på seilsportsenteret etter regattaen.
Det største og mest krevende arrangementet i 2019 blir
åpent NM for Melges 24 den siste helgen i august. Her vil det
bli mange tilreisende båter og seiling i tre dager.
I tillegg til regattaene som allerede er nevnt, er vi også med
og arrangerer Hjeltefjordtrimmen, som er et samarbeid med Ran
Seilforening.
Informasjon vedrørende våre regattaer vil bli lagt ut på
nettsiden til foreningen fortløpende. I tillegg vil vi sende ut
innbydelser via NOR Rating.
Som regatta-arrangør ønsker jeg selvfølgelig flest mulig på
startstreken i våre regattaer. Flere konkurrenter gjør regattaen
mer spennende for både arrangører og deltakere.
Markedsføring er selvfølgelig viktig, men det er ikke så
fristende å melde seg på en regatta hvis det er få deltakere. Så
ikke vent til påmeldingsfristen går ut, meld deg på så snart som
mulig.
For å få gjennomført våre regattaer trenger vi mange frivilligere både med og uten erfaring. Har du mulighet og lyst å gjøre
en jobb for foreningen er det fint hvis du tar kontakt.
Vi møtes på fjorden!
Finn Espeseth, regattasjef og styremedlem i Askøy Seilforening

ØKONOMI: Jan Rune Hopland representerte styret i diskusjonen om ulike
tiltak for å sikre driften og verdien til Askøy Seilforenings bryggeanlegg.
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Populært regelseminar
Hele 30-40 deltakere fra
en rekke av seilforeningenene rundt Bergen la turen
til Askøy Seilforening to
kvelder i begynnelsen av
desember for å delta på
regelseminarer – Kappseilingsreglene i praksis.
AV KARL PETTER HAUGEN • Det
er utrolig kjekt og inspirerende at så mange engasjerte
seilere og funksjonærer fra
store deler av kretsen brukte
to kvelder på å øke kunnskapen om kappseilingsreglene.
Opplegget var praktisk
rettet, med gode diskusjoner
for så vel nybegynnere som
drevne regattaseilere.
Temaene som ble gjennomgått var blant annet:
Påmelding, kunngjøring, seilingsbestemmelser, seile løpet,
runde merker, startprosedyrer,
ærlig seilas, retten til veien,
begrensninger for retten til
veien, regler ved merker og
hindringer, sjøveisreglene,
protestere og søke om godtgjørelse.
Mange av seminardeltakerne kombinerte seminaret
med Norges Seilforbunds nye
e-læringskurs om kappseilingsreglene. Dette ga en fin
veksling mellom selvstudium
og mulighet for å stille spørsmål og diskutere problemstillinger. E-læringskurset

MORTEN JENSEN
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STARTBÅT: Startprosedyrer var et av temaene på regelseminarene hos
Askøy Seilforening i desember.
er gratis og finnes på www.
minidrett.no.
Tilbakemeldinger fra deltakerne tyder på at seminaret
falt i smak:
«Takker for to glimrende
kvelder.»
«Selv om de fleste av deltagerne har seilt regatta i en

mannsalder, tror jeg samtlige
hadde mye å lære.»
«For min del har instruktøren lagt dette opp på en
strålende måte og jeg kan
ikke se at det kunne vært
gjort det bedre.»
«Venter i spenning på
neste seminar.»

OVE FLATNES

ASKØY

KAPPSEILINGSREGLENE I PRAKSIS

INSTRUKTØR: Karl Petter Haugen er internasjonal dommer og medlem
av NSFs Arrangør- og dommerkomité og også Regel- og Appelkomitéen.

Avskrivning av båtplassinnskudd
Det ble engasjement i
klubbhuset da forslaget om
avskrivning av innskudd for
bryggeplass ble introdusert
for medlemmene.

AV FRANK NYHEIM • Programpunkt 6 fra årsmøtet i februar
lyder: «Styret skal utrede
hensiktsmessigheten ved å
innføre en avskrivningsordning for innskuddene for
båtplasser i havnen, ved å
opprette et utvalg som skal
se på alle sider ved saken,
og komme tilbake til styret
med en anbefaling. Før saken
eventuelt fremmes på neste
årsmøte skal den drøftes i et
medlemsmøte.»
Dette vedtaket fra årsmøtet var bakgrunnen for at det
ble avholdt medlemsmøte i
klubbhuset 6. desember.

Jan Rune Hopland og
Anders Jamne representerte
styret i foreningen, og disse
var klare på at styret ikke har
gjort seg opp noen mening
om det er hensiktsmessig å
innføre en ordning med avskrivning av innskudd. Styret
ville lufte noen tanker med
medlemmene.
Et tjuetalls medlemmer
hadde tatt turen til klubbhuset
denne førjulskvelden. Diskusjonen gikk om hvordan foreningen best kan sikre at klubbens
bryggeanlegg beholder sin
verdi også i fremtiden. Det må
også sikres at det er tilstrekkelige midler til vedlikehold
og regelmessig fornying av
bryggeanleggets forskjellige
komponenter, slik at driften av
bryggeanlegget også fremover
kan bidra til drift av foreningens aktiviteter.
Innføring av en årlig
avskrivning av medlemmers
innskudd for bryggeplass var
et av forslagene som ble diskutert, og dette var noe som
virkelig skapte et heftig enga-

sjement blant de fremmøtte.
Det florerte med økonomiske
fremmedord, alternative teorier, papirpenger, avskrivning,
indeksjustering og alternative
måter å gjøre dette på. Videre
ble det avdekket en rekke
problemstillinger rundt hvordan en eventuell avskrivning
skulle løses praktisk. Hvordan
problemet håndteres av
sammenlignbare klubber og
foreninger var også en del av
debatten.
Selv om temperaturen var
høy og det er tydelig at vi
alle lengter etter å komme
oss på sjøen for å seile igjen,
var dette et møte hvor alle
innspill var saklige, presentert
i beste mening, og ment som
bidrag til en god løsning for
foreningen.
Det kom ingen konklusjon ut av møtet, men det er
ikke feil å oppsummere med
at flertallet av de oppmøtte
ikke var veldig positive til at
innskuddet – eller sparegrisen,
som det også ble omtalt som,
skal la seg avskrive.

