RAN

Det siste året som optimistseiler ble et meget godt år for
Ran-seiler Tobias Birkeland.
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AV ROLF GULDBERG • Tobias tok NM-gull, han toppet rankingen
i norgescupen og sist, men ikke minst, var han med og sikret
lagseier til Ran Seilforening i optimistklassen 2016.
Tobias er et forbilde i Ran
Seilforening for veldig mange
unge seilere. Både under trening
og, ikke minst i garderoben, utmerker gutten seg på en positiv
måte. Han lærer villig bort verdifull kunnskap til de yngre seilerne i foreningen, og det er til stor
glede for hele Ran Seilforening
at Tobias nå har bestemt seg for
å satse videre på seiling i Laser
4.7-klassen. Dette er en klasse
som vil bli ganske stor i vår forening i 2017-sesongen – hele 14
seilere vil Ran kunne stille med i
VINNER: Tobias Birkeland
denne klassen.
Vi ønsker Tobias lykke til vide- vant Optimist-NM 2016. Her
re og ser frem til mye god seiling sammen med Karoline Vabø
som tok bronse i jenteklassen.
i årene som kommer.
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NM I LAGSEILING

NM-seier til Ran Seilforening!
Lag-cup 2016 ble i år
arrangert av KNS helgen
17.–18. september. Hele 13
lag kjempet om å bli best.
ROLF GULDBERG • Ran Seilforening med sitt førstelag trakk
det lengste strået etter en
meget spennende best av tre
finaler. Andreplassen gikk til
KNS og tredjeplassen til Bundefjorden Seilforening.
Ran Seilforening stilte i år
med to lag og andrelaget fikk
en lærerik helg som de sikkert
vil kunne dra nytte av i fremtidige mesterskap.
Trener Bård Birkeland var
ikke fornøyd med oppladningen til konkurransen, da det
ikke var vind på de to siste
treningene Ran hadde i forkant av mesterskapet.
Ekstra stor var derfor gleden da Ran kunne ta seieren

hjem til Angelvik denne helgen.
Ran Seilforening er meget
stolt over prestasjonene og
det Bård har klart å få til i jollegruppen vår.

RAN-LAGET: Trener Bård Birkeland og optimistseilerne Tobias Birkeland, Marius Westvik, Karoline Vabø, Oscar Skovli og Ina Valør Børresen.

Frelst på seiling – i Hellas

Jeg – en motorbåtmann
med aktive jollebarn – var
så heldig å bli invitert med
noen seilervenner til vakre
Hellas i 14 dager for å seile
stor båt.

ROLF GULDBERG • Våre venner hadde vært med på dette
tidligere, men for meg og min
familie var dette noe nytt og
spennende.
Ruten ble lagt opp av den
mest erfarne seilerfamilien.
Den ble mottatt med litt blandede følelser, for det var lagt
opp til at vi skulle flytte oss
hver dag gjennom hele ferien.
Dette kunne virke litt stressende for en motorbåtfamilie
som aldri hadde seilt før.
Vi var til sammen tre familier som satte oss på flyet fra
Flesland til Hellas og de tre
seilbåtene som skulle være
vårt hjem de neste 14 dagene .
Da vi ankom Korfu og fikk
stifte bekjentskap med vårt

Deltagere på Rans første
lag var Tobias Birkeland, Marius Westvik, Karoline Vabø,
Oscar Skovli og Ina Valør
Børresen.

MONA SANDMO NILSEN

STRÅLENDE SISTEÅR I OPTIMISTEN

LAG-NM: Ran Seilforenings førstelag vant NM i lagseiling.

nye hjem, var det opplæring
i hvordan man håndterer en
seilbåt som stod for tur.
Vi var så heldige å få låne
den eldste gutten til en av de
andre familiene den første
dagen, slik at vi skulle klare å
håndtere vår 37 fot store seilbåt på best mulig måte. Det
hjalp også at vi selv hadde to
gutter som driver med jolleseiling da vi skulle lære å seile
stor båt i et fremmed land.
For et eventyr vi fikk oppleve!
Det beste med hele turen
var de fantastiske opplevelsene vi fikk i hver havn vi besøkte. Og vår frykt for stress
ble gjort til skamme, for det
var overhodet ikke noe pes
å flytte seg fra havn til havn.
Tvertimot bidro dette til at
vi fikk se mange flotte steder
og oppleve nye eventyr hver
eneste dag.
Den roen man finner i en
seilbåt er helt unik.

Skulle klimaet her på Vestlandet endre seg til det samme
klimaet som i Hellas, ja, da
bytter vi ut motorbåten med
seilbåt!
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Nå er høsten såvidt kommet, og vi har
begynt å tenkte på båtopptak og vinterlagring. I tillegg vil vi, når dette går
i trykken, ha gjennomført flere spennende arrangementer i september – og
jeg er veldig glad for all den innsatsen
som legges ned.
Når dette skrives er det rett før seilsportsligaen starter, og det blir en morsom helg med en annerledes regatta
enn det vi vanligvis har. I tillegg får
vi storfint besøk og mulighet til å vise
frem den flotte foreningen vår!
Et lite hjertesukk fra meg må også jeg få plass til: Vi sliter veldig med hensatte gjenstander på parkeringsplassen. Vi har gjort
et forsøk på å komme i kontakt med eierne, men det ser ikke ut
til at det hjelper. Jeg ber derfor om alle sin hjelp til å få ryddet
parkeringsplassen, samt finne ut hvem som eier hva. Her må vi
legge inn litt dugnadsarbeid.
Snart skal styret også begynne med budsjettet for neste år.
Det har i år gått mye penger til uforutsette utgifter, og vi er i en
situasjon med litt stram likviditet mot slutten av året.
Jeg vil gjerne ha innspill på ønsker for budsjettet, og det er
en viktig jobb som ligger foran oss når det gjelder prioritering
av midler til anlegget mot å bruke midler på sportslig satsning.
I tillegg må vi prøve å være kreative for å få mer inntekter på
anlegget. Det blir spennende å se hva neste år bringer når det
gjelder utleie av anlegget!
Jon Andreas Bygstad, leder i Ran Seilforening

SEILTUR: Rolf Guldberg seilte
fra Korfu med familien og to
vennefamilier.

ROLF GULDBERG

En spennende høst
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SEILFORENING

I HAVN: Hver nye havn bød på
fantastiske opplevelser.

