ASKØY

Kva ønskjer har de?
Kjære medlemar av Askøy Seilforening,
kva ønskjer de av foreininga?
Vi i styret har meiningar om kva
slags foreining vi ønskjer å vera, men
vi er dykkar tillitsvalde, og ønskjer difor ikkje fjerna oss for langt frå det våre
medlemar meiner. Vi skulle difor gjerne
høyra meir frå dykk.
Stopp oss gjerne på kaien og sei kva
de meiner. Eller skriv oss eit skjermbrev.
Eller ta ein telefon. Ikkje berre kvar gong
det finst eit eller anna å klaga over, men
også om de har gode idear til tiltak, noko de sjølv brenn for å
setja i gang med, eller har meiningar om.
Vi er eit idrettslag som driv organisert idrett for born, unge og
vaksne. Dette er det grunnleggjande. Men vi kan vera langt meir
enn det: Vi har ei flott hamn, vi har «verdas flottaste» klubbhus,
vi har medlemar med eit vidt spekter av kunnskapar og erfaringar.
Dette gir oss eit stort potensial for å fungera på eit breiare plan.
Korleis kan foreininga bli ein møteplass for ulike grupper med
sams interesser? Korleis kan vi få ein ny giv når det gjeld regattadeltaking? Korleis kan vi bli ein god foreining også for dei som
berre vil segla på tur? Og korleis kan vi bli ein endå betre arrangør
av stemner og meisterskap for joller, kjølbåtar, og tur&hav?
Spørsmåla er mange, men saman sit vi truleg med svara på alt
dette. Så kjære medlem, gi oss eit ord, ikkje berre kvar gong det
er årsmøte. Eller meld deg gjerne til teneste, på eit felt der du har
evner og foreininga har behov.
Harald Gjøsæter, nestleiar divisjon segling

FAMILIEVANDREPOKALEN TIL FAMILEN WIIK
Familien Wiik, med far Eivind og sønn Erling Tobias, vant i
år pokalen i Seilmakeren Doublehanded.

SUKSESS: Lagseiling er blitt en populær øvelse på jolletreningene i Askøy Seilforening.

JOLLER

Lagseiling for å øke bredden
I de tre siste årene, der vi
har satset på rekruttering i
alderen 8–12 år, har vi registrert noen standardfraser
som går igjen som unnskyldning for at rekruttene har
sluttet etter det første året.
AV JOAKIM SKOVLI • «Fotballen
har tatt han.»
«Han liker å holde på mer
i et lag».
«Det ble litt ensomt i alene
i Optimisten».
Det er sikkert mange nybegynnertrenere som har hørt
dette, og vi tenker: Ja, seiling
er kanskje en idrett for unger
som både liker og klarer å leke
med seg selv.
Men seilsporten har en
disiplin som altfor lite blir
presentert og utøvd blant de
yngste. Lagseiling!
Vi har testet og gjort elementer i treningen blant Cseilerne og de nyeste B-seilerne, og vi fikk kjemperespons.
Lagseiling er blitt en av

yndlingsøvelsene på treningene våre. Vi deler opp i lag,
kjører korte baner og resultatet blir en sosial happening!
Borte blir «ensomheten» og
fokuset på å få best start og
å komme først i mål. Fokuset
blir samspillet og oppdagelsen
er at «jeg faktisk har lagkamerater her i Askøy Seilforening,
akkurat slik jeg har på fotballbanen»! Vi bryr oss ikke så mye
om reglene på dette nivået eller hva det lønner seg å gjøre
og ikke gjøre. Det viktige er at
seilerne finner ut av det selv.
Det å kunne telle til 17 eller
18 blir viktig. Om ikke annet
sånn cirka...
Og de som ikke helt har
fått det til teknisk eller alltid
kommer bak i «vanlig» seiling,
blir plutselig av de viktigste!
I år ønsket vi å bidra til å
bruke lagseiling i rekrutteringsarbeidet ved å dedikere
vår eneste kretssamling forOptimister i Askøy Seilforening til dette. Derfor inviterte

vi til lagseilingsleir 19. april,
dagen etter vår Hordacup.
Alle nivåer – fra C til A Optimist – ble invitert, og med
deltagere fra Åsane, Bergens,
Hjellestad og Askøy Seilforeninger fikk vi testet en slik type
samling. Resultatet ble akkurat som vi hadde håpet på.
Vi mikset klubber og nivåer
i samme lag og fikk oppleve
hvor utrolig greie A- og B-seilerne er til å inkludere C-seilerne i laget. C-seilerne vokste
flere hakk både når det gjelder
selvtillit og seilferdigheter. Aog B-seilerne fikk prøvd seg
skikkelig når de skulle hjelpe
sine C-seilere frem. Det hele
endte med store smil både
blant oss voksne og seilere.
Godt vær og fin vind var det
også.
Ingen tvil om at vi skal ha
dette neste år også. Da legger
vi inn overnatting i vårt nye
klubbhus i tillegg.
Velkommen til lagseilingssamling 2016!

Askøy Rundt eller bare nesten rundt – det er spørsmålet
Askøy Rundt, Askøy Seilforenings mest tradisjonsrike
og største regatta, nærmer
seg, og selv om ikke alle
detaljene er på plass, kan vi
røpe at det blir noen endringer sammenlignet med
tidligere arrangementer.

ÅSE ESPESETH

AV ÅSE ESPESETH • Askøy Seilforening har de siste årene satset
på rekruttering av unge seilere. Det har ført til en stabil Optimist-gruppe, i tillegg til Yngling-seiling og storbåt for de mer
etablerte. Vi har med andre ord et mangfold på regattabanen.
Askøy Seilforening ønsker å profilere og belønne de aktive
seilerne og har derfor satt opp en vandrepokal til familieteam.
Pokalen vinnes hvert år av et familieteam i Seilmakeren
Doublehanded, der far eller mor deltar sammen med sønn eller
datter som ikke har fylt 20 år.
I år, som i fjor, var det to familier som konkurrerte om pokalen. Det var fjorårets vinnere, far Kjetil og sønn Eivind Skog, og
far Eivind og sønn Erling Tobias Wiik.
Team Skog fullførte første
etappe Askøy–Florø, men startet
ikke på returen. Team Wiik stod
løpet helt ut turretur fra Askøy
til Florø med sin Jeanneau 44i
Performance. De gikk i mål etter drøyt 21 timer etter en heftig
seilas. Team Skog og team Wiik
har dermed hvert sitt napp i pokalen.
Vi oppfordrer flere til å danne
familieteam til neste år.

JOAKIM SKOVLI

SEILFORENING

AV HARALD GJØSÆTER OG OLE
JØRGEN MICHELSEN • Årets regatta, 15. august, blir den 39.
i serien. Selv om det har vært
gjort endringer med selve løpet
og i hvor en gikk i mål, har selve
konseptet, med overnatting og
et arrangement på Herdla lørdagskvelden, vært holdt uforandret alle disse årene.

Når vårt flotte seilsportsenter nå nærmer seg fullføring, ønsker vi å utnytte
anlegget også i denne viktige
regattaen. Så i år ønsker vi å
prøve noe helt nytt; å flytte
starten noe nordøstover, for
eksempel til Askeneset, og så
la løpet gå helt rundt til for
eksempel Ramsøy. Deretter
går båtene inn til seilsportsenteret og arrangementet lørdag
kveld gjennomføres her. Om
været er bra, kan vi være på

kaien, om det regner kan vi
være inne i klubbhuset eller
i båthallen. Dette opplegget
åpner for muligheten for enten å avslutte arrangementet
lørdag kveld, eller å gjennomføre en ny regatta søndag. Her
vil vi prøve oss litt frem og se
hva som fungerer.
Følg med på vår nettside
og på regattaens nettside
på seilmagasinet.no for mer
opplysninger. Velkommen til
gamle og nye seilere!

THORVALD HAARBERG
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