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Hei alle sammen!
Nå begynner det for alvor å lysne, årsmøtet er avholdt og nye styrer og utvalg
er etablert. Jeg benytter først anledningen til å takke alle utvalgsmedlemmer
for flott innsats i 2013. Det er en takknemlig jobb å være leder for en så velfungerende forening som Nesodden! Vi
har god kontinuitet og gode rutiner for
å følge opp både det praktiske og det
mer byråkratiske. Og det er mye byråkrati som skal til for å seile på fjorden!
Men enda mer praktisk arbeid må
til. I hele vinter har en gjeng pleiet og vedlikeholdt anlegget på
Steilene. De har fikset små og store detaljer slik at anlegget nå
fremstår enda bedre nå enn i fjor. Blant annet er seilloftet klart
med brønn til symaskin. Det skal bli morsomt å prøve seg der.
I år skal vi også forvalte pengene vi har fått tildelt fra Det
store seilløftet. Vår sommerleir kommer til å bli legendarisk! Vi
får håpe det medfører flere jolleseilere også etter at leiren er over.
Storbåtgruppen har også dratt i gang en omfattende KM-serie
som de håper medfører stor deltagelse i årets tur og hav-regattaer. Jeg har allerede begynt å glede meg til premieutdelingen på
Steilene under årets Høstcup!
Så kjære Nesodd-seiler, vi sees på Steilene om en stund, hvis
vi ikke har møttes allerede da. Følg med på nettsider, facebook,
SEILmagasinet og så videre.
PS: Jeg kan ikke love at jeg ikke kommer til å vinne Steilene
Rundt i år. Men jeg skal prøve. I år også.
Øyvind Degnes, leder i Nesodden Seilforening

TEMA: Thomas Nilsson var på plass for å fortelle om båtfart.

KLUBBKVELDER I NESODDEN SEILFORENING

Klubbkveld med båtfart som tema
Vinterstid er det klubbkvelder som gjelder.

AV MARIT SLETTEN • Storbåtgruppen har de siste årene
hatt et godt samarbeid med
North Sails/With Marine AS,
som blant annet er hovedsponsor for høstcupen. Om
vinteren stiller de alltid velvillig opp på våre klubbkvelder.
Denne gangen var det Thomas
Nilsson som tok turen over
fjorden for å tegne og fortelle
på årets første klubbkveld.
Tema var båtfart og de
rundt 30 fremmøtte på FIF-

huset på Fagerstrand fikk høre
en engasjert foredragsholder
som hadde mange gode tips
å komme med. Alle, uansett
nivå, har noe å hente på båtfart. Loggen, vindinstrumentet
og polardiagrammet er nøkkelen.
Han oppfordret alle til å ta
ut et «Target Speed Diagram»
fra ORC og klistre det opp
på et godt synlig sted. Ved å
jobbe systematisk og bruke tid
kan man fort øke farten noen
tiendeler, og det betyr mange
båtlengder på regattabanen.
Det gjelder å holde jevn båt-

Dugnadsånden lever – og heldigvis for det!
Som det pleier når vi har
dugnad, skinte sola og det
var nydelig på Steilene.
AV RUNE SLETTEN • Mange små
og store aktiviteter skal gjøres
for å kunne vise frem Steilene
slik vi alle ønsker å møte «øya
vår». Som sist sesong, har også
dugnadsgjengen vært i sving.
Mange gode krefter deltar, og
vi er svært glade og takknemlige for den innsats som legges ned.
Else, som steker vafler,
sørger for at busker og blomster også denne våren kan
titte frem og pynte rundt oss.
Værstasjonen vår er nå

blitt utvidet med vanntemperatur. Så nå kan alle sjekke
været på Steilene.
Materialer blir båret og
stablet slik at vi kan få nye,
fine boder for oppbevaring,
nytt «seilloft» er under utarbeidelse og symaskinen buksert på plass i brønnen sin.
Tusen hjertelig takk til alle
som deltar i «dugnadsgjengen», her bør det serveres gullvafler hver dugnadshelg.
Neste dugnad er lørdag 8.
mars, jeg anbefaler alle som
har lyst til å møte opp: Dette
er en flott og hyggelig måte å
tilbringe en lørdag på.
Vell møtt.
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VARIERTE OPPGAVER: Det er mye som skal gjøres på en dugnad.

fart, og da må rormann og
storseitrimmer
samarbeide
absolutt hele tiden, hevdet
Thomas, og det sank nok inn
hos alle tilhørerene. Det var
mange spørsmål og klare svar.
3.–4. mai kommer Thomas
tilbake når North Sails arrangerer sin årlige treningssamling på Steilene.
Kalibrer instrumentene folkens og kom til Steilene denne
helgen. Det blir anledning til å
jobbe med båtfart under den
beste veiledning vi kan få. Sett
av helgen allerede nå.

