STAVANGER

STAVANGER SEILFORENING

Stavanger Seilforening inngikk nylig avtale med Norsk Maritimt Forlag AS om
kollektivt abonnement på SEILmagasinet og egen klubbside i bladet. Dette er
første innlegg fra oss, og da er det helt
på sin plass at vi presenterer oss for resten av bladets lesere:
Stavanger Seilforening ble stiftet i
1906 og er dermed en av landets eldste seilforeninger. I 2015 er foreningen
109 år.
I dag har foreningen rett rundt 800
medlemmer, havneplass til drøyt 210 båter, eget klubbhus, skipperstue og 10 tonns løftekran. Videre har foreningen egen jollehavn med opplagsplass for 40 joller, foruten jollehus med garderober, klasserom og garasje.
I tillegg eier Stavanger Seilforening en egen øy i Ryfylke.
Langøy ligger ved Reilstad på Finnøy ca. 12 nautiske mil fra Stavanger. På Langøy er det en hytte og et romslig bryggeanlegg. Her
er det et yrende liv gjennom hele sesongen. Gjestende seilere til
Ryfylke er alltid velkomne på besøk.
Hjemmehavnen på Sølyst ligger nær Bybrua i Stavanger med
flott utsikt over sundet til byen. Her har foreningen sin administrasjon. Skipperstuen inneholder kontor for daglig leder, samt
møtelokaler for styret og komiteer.
I sommerferien tilbyr Stavanger Seilforening gjesteplasser for
besøkende seilbåter. Sølyst er en god havn i kort avstand til byen
og den er meget idyllisk.
Velkommen til oss.
Einar Talgø, informasjonsansvarlig i Stavanger Seilforening

EGEN ØY: Stavanger Seilforening har en hytte med et romslig bryggeanlegg på en egen øy i Ryfylke – Langøy.

PROGRAM FOR VINTER/VÅR 2015
10. januar
4. februar
10. februar
Mars
April

Årets første regatta Subsea7 Nyttårsseilas avlyst grunnet uværet «Nina»
Temamøte: «Code Zero» i klubbhuset. Introduksjon fra
Quantum Sails.
Stavanger Seilforenings årsmøte 2014
Trening på vannet for joller og storbåter. Kanskje kommer Luka?
Oppstart intro kurs optimist. Se www.facebook.co/stavangerseilforening.barne og ungdomsgruppen

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE
Tirsdag 10. februar avholder Stavanger forening sitt årsmøte.
Møte blir som vanlig på Hotell Victoria i Stavanger kl. 18.00.
Det blir enkel servering.
Vi ønsker alle medlemmer velkommen.
NYTT FRA STAVANGER SEILFORENING • stavangerseilforening.no
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SUBSEA 7 - NYTTÅRSSEILAS 2015

Avlyst på grunn av «Nina»

Subsea 7 Nyttårsseilas
skulle – i tråd med gode
tradisjoner – ha blitt
avholdt for 19. gang 10.
januar.

AV EINAR TALGØ • Mange gledet
seg og var innstilt på å seile en
sosial regatta på en tid av året
da båtene for det meste ligger
i vinteropplag. Den varslede
stormen «Nina» kom imidlertid
i veien. Det er fremdeles slik
at det er lite vi kan gjøre med
været, og seilasen ble følgelig
avlyst. De fleste bør være enige i at slik været ble, var det
greit ikke å være på fjorden
akkurat denne dagen.
Avlysningen var imidlertid
kjip for de som hadde meldt
seg på seilasen. Det betød
først og fremst arbeid og forberedelser til lite nytte. Slike
ting faller inn under begrepet
«force majeure». Siste nytt i
skrivende stund er at de påmeldte får refundert mesteparten av startkontingenten,
hvilket er en positiv beslutning fra arrangørens side.
Det vi som skulle deltatt
gikk glipp av, når årets seilas ble
avlyst, kan oppsummeres slik:

• Den fine stemningen foran og under skippermøtet på
Sølyst før start. Den ville vært
hyggelig nok uansett været.
• Den trange og litt nervøse seilingen i Vågen før start
mens alle venter på sin tur til
å starte. Slik været ble må vi
være veldig fornøyde med at
vi slapp akkurat det i år.
• 2–3 timers seiling på
fjorden. I år ville det blitt vel
friskt for de aller fleste av oss
i kuling- og stormkastene fra
vest/nordvest. Det var sterke
krefter i sving på fjorden denne lørdagen.
• Spennende målgang i Vågen. I år vil jeg tro de færreste
ville seilt med spinnaker inn i
Vågen.
• Nytt i år var at SEILmagasinet stilte med et trackingsystem til alle båtene. Alle
båtene ville fått en liten svart
boks om bord, som inneholder
en GPS/GSM (SIM-kort)-modul. Trackingen registrerer båtenes posisjon og oppdateres
hvert sekund. Dermed er det
mulig å følge båtene «live» via
Internett gjennom hele regattaen. Vi er ikke sikker på bruksverdien i en så kort seilas som

Like mye frøkensport
En sjekk av lokale og
nasjonale resultatlister i Optimistjolle viser at gutter og
jenter hevder seg omtrent
likt, og at NC-gruppen av
optimistjolleseilere i Stavanger Seilforening gjør det
stadig bedre nasjonalt.

AV LEIF MIDDELTHON • Dette
skyldes nok mange faktorer,
men godt miljø blant seilerne
på «Pinå» (området på sjøen
hvor de yngste seiler), er en av
årsakene vi i Trening & Opplæring har identifisert som viktig
i denne sammenheng, og som
vi er stolte av at vi har lykkes
med å etablere. Våre erfaringer
tilsier at trivsel på bryggene er
helt avgjørende for trivsel og
innsats på vannet og fortsatt
satsing på sporten gjennom

ungdomsårene. Vi tror en av
de viktige suksessfaktorene for
det gode miljøet er den veldig
like fordelingen mellom jenter
og gutter. Vi vil arbeide for å
opprettholde denne fordelingen i forbindelse med vårt
rekrutteringsarbeide fremover.
Fellesskapet og gruppetilhørigheten på tvers av kjønn

FRISKT: Det var friske forhold
i Subsea 7 Nyttårsseilas også i
2009.
Nyttårsseilasen, men på for
eksempel Volvo Ocean Race er
det veldig interessant å kunne
følge båtene direkte underveis.
På vårt nivå er det kanskje mer
som en gimmick, men det er
likevel gøy å prøve.
• Mange vil også savne
Christen Withs kloke kommentarer i kombinasjon med
videoopptak fra dagens seilas.
Det er allltid noe å lære fra
ham.
• En annen nyhet av året
var premiesponsor Tag Heuer.
Noen gikk glipp av å vinne en
fin premieklokke. Vi håper vi
kan ha det til gode til neste år.
• Sist, men ikke minst, god
servering og stemning på De
Røde Sjøhusene etter seilasen.
For de av oss som hadde overlevd årets seilas, ville dette
vært en fin avslutning.
Med alt det ovennevnte,
som vi altså dessverre gikk
glipp av i år, kan vi nå glede
oss og se frem til Subsea 7 Nyttårseilas i 2016. Det som i
tillegg blir spesielt til neste år,
er at da inviteres vi til seilas
en tidlig lørdag i januar for 20.
gang.
Vel møtt i 2016!

som seilere utvikler lokalt, nasjonalt og internasjonalt, er en
side ved seilingen som er temmelig unik om man sammenligner sporten med de fleste
andre sportstilbud til barn og
unge, og som mange har stor
glede og utbytte av både i
barne- og ungdomsårene – og
senere i livet.

STAVANGER SEILFORENING

Nykommer i SEILmagasinet

BROR WITH

SEILFORENING

LIKESTILT: Jenter og gutter hevder seg omtrent likt i optimistklassen.

