ÅSANE

SEILFORENING

Da begynner en flott sesong å ta slutt
og det er litt tid for ettertanke og planer for neste sesong. Vi må bare få med
oss den tradisjonsrike juletreseilasen for
optimistseilerne arrangert av Bergens
Seilforening og årets siste brettregatta
13. desember – før vi tar en liten hvil
og feirer jul.
Vi har opplevd en meget god vekst i
rekruttering, noe også prosjektet «Seiling for alle» skal få deler av æren for,
med vårt økte fokus ikke bare på en rekrutteringsarena på våren,
men også etablering av sommerskole og høstrekruttering.
Vi må imidlertid arbeide for å bli enda bedre til å holde på
våre rekrutter og engasjere flest mulig – også de som ikke blir
hektet med en gang. Her har vi ikke løst koden helt ennå, men vi
har ytterligere tiltak som vi vil prøve, og vi har et lite håp om noe
støtte også i år fra Gjensidigestiftelsen til dette viktige arbeidet.
Vi har etablert tilbud innen enmannsbåt, tomannsbåt og brett
i alle aldersgrupper med klubbfinansiert utstyr. Nå er det bare å
fokusere på å utvikle trenerteamet og jobbe med rekruttering i
neste sesong, i tillegg til videreutvikling av utstyrsparken.
Neste år har vi også et større ansvar for å få Storøen til å
skinne til «Friluftlivets år 2015». Vi håper mange av våre medlemmer vil delta i dette arbeidet.
Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god jul og et godt
nyttår. VI håper mange medlemmer og andre i regionen vil delta
på årets første regatta for storbåter, Vestlandets store vinterseilas, Neglespretten, 10. januar.
Arne Berven, leder i Åsane Seilforening

FRA EN ENGASJERT JOLLEPAPPA

«Seilglede for alle»
På Storøen har det vært stor
aktivitet blant de yngste
seilerne. Og det ser ut til at
interessen for seilingen bare
kommer til å øke.
AV TOM TVEITA • I 2013 hadde
vi et knippe optimistseilere og
nok mannskap til å fylle seks
RS Fevaer. Så kom høsten og vi
fikk et lite tilsig av flere seilere.
Innen utgangen av 2013 talte
vi oppunder 40 seilere i jollegruppen. Vi hadde med dette
et godt utgangspunkt for sesongen 2014.
Året begynte godt og vinteren hadde ikke gitt oss noen
nevneverdig avskalling. Nytt
av året var brettseiling for
tenåringene, og – om enn litt
sent – to SL 16-katamaraner. I
tillegg til fortsatt vekst i medlemsmassen blant jolleseilerne,
har vi også hatt vekst i bredden på tilbudet. På det meste i
år kunne vi telle rundt hele 50
jolle- og brettseilere.
Det er mange faktorer

Friluftlivets år 2015 og dugnadsplaner

AV ARNE BERVEN • Vi har satt
opp en oversikt over de prosjekteene vi ønsker å gjennomføre, med ansvarlig for de
fleste, men vi trenger medhjelpere og håper alle våre jolleforeldre og andre medlemmer
ønsker å bidra for å få våre
prosjekter på plass før sesongen starter.
Vi har fokusert på å holde
kontingenten for å seile lav så
vi ikke skal ekskludere noen av
økonomiske årsaker, men samtidig har vi sagt at alle med
barn i jollegruppen minst må
NYTT FRA ÅSANE SEILFORENING •
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utføre 15 timer dugnad per år.
Dugnad er også en god
mulighet til å bli kjent med
andre hyggelige jolleforeldre
og andre medlemmer av foreningen i litt sosiale rammer.
Storøendagen, vårt store
familiearrangement, der vi øn-

sker å vise frem øya med alle
sine kvaliteter på en god måte,
er satt til 10. mai. Det er flott
om alle medlemmer allerede nå
setter av datoen i avtaleboken.
For mer informasjon om
våre dugnadsprosjekt se aasane.no.

ARNE BERVEN

Fordi vår aktivitet foregår
på friluftsområdet Storøen
nord for Bergen, må vi gjøre
en ekstra innsats for å få
øya til å skinne til neste år.

ARNE BERVEN

Ettertanke, så planlegging

STORØEN: Familiearrangementet Storøendagen er 10. mai.

SEILGLEDE: Blide jolleseilere på Storøen.

som har vært med på å skape
suksessen. Synlighet i miljøet
rundt Storøen har vært en god
bidragsyter for å pirre folks
nysgjerrighet for hva som foregår på fjorden rett utenfor stuevinduet deres. For det er vanskelig å unngå å se oss på sjøen
når vi fyller fjorden med 20–25
seil flere dager i uken. Dette
samt godt avviklede rekutteringshelger på våren og høsten,
seilskole på sommeren og gode
ambassadører blant seilerne,
har sikret oss et godt tilsig av
medlemmer til jollegruppen.
I tillegg har foreningen fått
en flåte av klubbfinansierte båter og brett slik at terskelen for
å begynne har vært lav. Bredden i tilbudet har også vært
med på å gi de unge mulighet
til å prøve seg i ulike båttyper
før de finner sine favoritter.
Den samme bredden er også
med på å gi de unge et variert
tilbud med utfordringer som
vokser med dem etter hvert
som de blir eldre. Dette hjelper

oss å holde interessen deres for
seilingen oppe over tid.
Synlighet og klubbfinansierte båter og brett er ikke nok. Et
brennende engasjement blant
trenere og foreldre smitter over
på jolleseilerne og er med på
å skape et godt miljø på tvers
av aldersgruppene. De yngste
seilerne ser opp til de eldre, og
vi ser at de eldste i gruppen er
dyktige til å inkludere de yngste.
Det handler mye om å skape et godt og trygt miljø blant
seilerne, og å la dette virke
som grobunn for igjen å skape
trygghet på sjøen og i båtene.
Over tid vil interessen for
enkelte vokse, og for de som
ønsker å ta dette videre, har vi
ekstratreninger. Uansett er det
svært tydelig at det er det sosiale samt gleden over å være
på sjøen og mestre seilingen,
som tekkes de unge. Så får det
heller være at fasilitetene på
land frem til nå har vært beskjedne. Dette har åpenbart
ikke vært begrensende.

NEGLESPRETTEN FYLLER 34 ÅR!
AV BØRRE ZAHL JENSEN • Rett over nyttår, 10. januar, arrangerer
Åsane Seilforening Neglespretten for 34. år på rad. Neglespretten
er Vestlandets store vinterseilas og har på det meste trukket over
60 deltagende båter. De siste 10 årene, når Neglespretten nå har
beveget seg inn i en mer voksen alder, har vi hatt en god utvikling
med satsing på den sosiale delen av seilasen. Vi har blant annet
innført følgende elementer i tillegg til det sportslige:
• Gratis foredrag med et forhåndsbestemt tema innen seiling
dagen før seilasen
• Filming av båtene med visning på storskjerm i festlokalet
etter målgang
• Gratis, varmt måltid til alle seilerne
• Sponsorpremier av til tider høy klasse
Neglespretten er likevel mest kjent for vær av meget varierende forhold. Det veksler gjerne fra år til år mellom 10 minus
og vindstille og 10 pluss og kuling. Man vet aldri hva man får
på denne tiden av året, og det er det som er mye av sjarmen til
denne seilasen. At vi noen år har hjulpet båter å brøyte is for å
få dem ut av havnen, setter bare en liten spiss på arrangementet. Det finnes ikke dårlig vær…
For de av dere som leser dette og kunne tenke dere å være
med, men ikke bor i Bergen; ta kontakt med oss på neglespretten@aasane.no. Vi formidler gjerne ønsker om å være mannskap til en av de mange påmeldte båtene. Vi har ofte med oss
seilere fra andre deler av landet. Se ellers mer informasjon på
våre hjemmesider: www.aasane.no.

