OSLO

Styret ligger ikke på latsiden og jobber
allerede med planer for 2016-sesongen.
De gode aktivitetene i 2015 skal videre
føres, men det finnes muligheter for å
«presse inn» en aktivitet til i det faste
ukeprogrammet. Vi har valgt å kalle
konseptet for kortbaneseiling.
Konseptet er nå under planlegging
og en liten pre-lansering på foreningens
nettsider har gitt god interesse. Dette
ser lovende ut for fortsettelsen.
Målgruppen for denne aktiviteten er
medlemmer som ikke har seilt så mye før, men som har lyst til
å jobbe i team, være aktive på sjøen og oppleve konkurranse,
spenning og glede. Det er plass for jentelag, damelag, guttelag,
herrelag, mixlag, bedriftslag og så videre. Det viktigste er at man
er en gjeng som har lyst til danne et lag for å konkurrere regelmessig sammen i seilbåt.
Seilingen vil foregå på kveldstid. Det bør være 3–4 lag per
båt (maksimalt 8 lag per kveld totalt) og basen blir på Oslo Seilforening-marinaen. Foreningen vil stille båter til disposisjon, og
seilerne stiller med egnet seiltøy og flyteplagg/redningsvest.
Seilingen blir med Albin Express på «pølsebane» med faste
merker og fast startlinje utenfor marinaen, der 2 til 4 båter/lag
seiler mot hverandre med vanlige seilregler og dømming på banen. Hver seilas planlegges å vare i ca. 10 minutter, og det blir
mannskap på 4 om bord i hver båt.
Det blir en fast avgift per person på kr 500.
Når man melder seg på, kan man linke seg opp til et lag (minimum 4 på hvert lag, men gjerne flere som roterer).
De som ikke har et lag, blir etter hvert satt sammen til lag slik
at alle kan være med.
Det planlegges én serie på våren og én på høsten, med seiling
på onsdager, 5 ganger per serie.
Som nevnt er målsettingen å lage et godt tilbud til mindre
erfarne seilere. Det betyr at man kan se for seg at noen av regattaene går med og noen uten spinnaker. Erfaringsnivået og vindstyrken vil være avgjørende. Her skal det være mulighet for alle.
Lagene som skal være med, vil også kunne få tilgang til båtene
for trening etter nærmere avtale.
Vi tror en aktiv Facebook/hjemmeside med resultater, bilder,
video og så videre, vil kunne bidra til ytterligere engasjement.
Opplegget skal være enkelt å administrere og det planlegges en
enkel web-løsning med løpende oppdatering av resultater via
nettbrett/mobil.
Ved stor pågang vil noen få tildelt tider på våren og noen på
høsten.
Høres dette morsomt ut? Finn laget ditt nå (gjerne en vennegjeng), og etabler et godt navn på laget. Sørg for å være medlem
i seilforeningen, gå inn på foreningens hjemmesider og meld på
deg og laget ditt i vår preliminære påmelding. Når vi ser interessen, blir det lettere å planlegge.
Esben Keim, styreleder i Oslo Seilforening

TRENINGSLEIR

Matchseiling på Mallorca

KJØLBÅT: Med treningsleiren på
Mallorca gir Oslo Seilforening
jolleseilerne sine en god start på
overgangen til kjølbåt.

I fjor arrangerte Oslo Seilforening for første gang en
treningsleir i utlandet.
AV ERLEND SOLFJELD KJELSTAD •
Ungdommer som til vanlig seiler jolle, men som også ønsker
å ta steget videre i kjølbåt, fikk
en ukes match seiling i J/80 på
Mallorca i fjor vinter.
Dette resulterte i at vi kunne stille med to ungdomslag
i Express-klassen under Færderseilasen, og at vi i vinter
gjentar opplegget fra i fjor.

OLIVIA TENVIG

Ny satsing – kortbaneseiling

OLIVIA TENVIG

SEILFORENING

I vinterferien 2016 reiser vi
igjen til Palma med 12 seilere,
3 foreldre og 2 trenere for å
seile mer J/80 på flotte Club
Arenal. Vi gleder oss!

MATCH: Treningen skjer i form
av matchseiling i J/80 på Club
Arenal på Mallorca.

Aquila og Oslo Seilforening deltok i student-VM
13.–20. oktober i år var det
duket for den 35. utgaven
av Student-VM i seiling,
SyWoC, som ble arrangert i
La Baule i Frankrike.
AV CARINE GAMBORG • Laget
fra Norge og Aquila (som er
seilforeningen til BI) besto av:
Andreas Næss, Nils Sebastian
Fehr, Gard Ørka og Carine
Gamborg.

Båtene vi skulle seile var
J/80, og det var nytt for hele
laget. Dette ga oss noen utfordringer – spesielt med tanke
på at mange av de andre lagene hadde mye erfaring i disse
båtene fra før.
Etter mye problemer fra
arrangørenes side og mange
problemer med båtene og seilene, ble de første dagene kun
brukt til reparasjoner av seil

og båter, før selve seilingen
begynte.
Mye skyer og uvant vær var
også en utfordring for oss, og
plasseringene ble heller ikke
så gode som vi hadde håpet.
Som en oppsummering sto
dessverre ikke VM helt til forventningene vi hadde, men det
var en læringsrik uke og vi ble
kjent med seilere fra mange
andre land.

ÅRSMØTE

TERMINLISTE/AKTIVITETSKALENDER

Husk årsmøtet 3. mars
2016 kl. 19:00.
Møtet blir også i år
holdt hos KNS i Huk Aveny 1, og etterfølges av et
medlemsmøte.
Møt opp og vis styre og
stell at det settes pris på
den innsatsen som gjøres.
Kom med ris, ros og forslag
– og hjelp til å få en enda
bedre forening å være
medlem i!

18. februar
02. februar
01. mars
03. mars

Frist for innsending av saker til årsmøtet
Ungdomsgruppen til Mallorca
Temakveld hos KNS
Årsmøte i Oslo Seilforening hos KNS - sal A, Huk
Aveny 1
05. april
Temakveld hos KNS
14. april
Start Ungdomsgruppen kl. 17:30 (8 torsdager)
16.–17. april Sjøsetting av båter fra opplag
23.–24. april Dugnad på Lille Herbern kl. 10:00–16:00
		
VIKTIG, SETT AV DATOEN!
25. april
Kurs voksenseiling
26. april
Start OS og KNS tirsdagsseilaser for entype kjølbåter + 7 tirsdager fremover kl. 18:00 (ikke 17.
mai)
27. april
Start KNS og OS onsdagsseilaser for NOR Rating/Tur- og hav + 7 onsdager fremover kl.
18:00
01. mai
Bjørvikasprinten, start kl. 12:00 + sesongåpningsfest på Marinaen.
Fullstendig aktivitetskalender med alle foreningens aktiviteter finner dere på foreningens hjemmeside.
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