EM I OPTIMIST

Pia imponerte med 8. plass i EM

ASKER

Pia Dahl Andersen begynte
dårlig, men seilte seg opp og
gjorde alt i alt en strålende
innsats under europamesterskapet i Optimist.
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"7,¯3&&-/"/t Mesterskapet
ble arrangert av Royal St. George Yacht Club i Dún Laoghaire, Dublin, Ireland, 12.–20.
juli. Fra Asker Seilforening
stilte søstrene Pia (14 år) og
Emilie Dahl Andersen (15 år).
Etter ni fullførte seilaser var
det Pia som viste seg sterkest
på regattabanen, og leverte en
imponerende 8. plass i EM, i
konkurranse med nesten 100
av Europas beste optimistjenter.
Starten på mesterskapet
ble ikke optimal for Pia, som
slet litt med å omstille seg fra
seiling i lett vind på hjemmebane til seilas i 16 m/sek de
første dagene av mesterskapet.
Plasseringer på mellom 20. og
28. er slett ikke dårlig, men
svakere enn det Pia hadde ambisjon om.
Det var spesielt startene
som var utfordrende.

å gjøre kloke valg underveis. I
tillegg handler det naturligvis
om grundige forberedelser og
konsentrasjon, før og under
seilasene. Pia er mentalt på
plass, og har en teknikk og
balanse som bidrar til at hun
har høyere båtfart enn de aller fleste.
De siste dagene ble hemmet av tykk havtåke som begrenset sikten betydelig, og så
mye at siste dag av mesterskapet ble kansellert.
– Det var litt synd, sier Pia,
som hadde fått godfølelsen
og følte at hun kanskje hadde
mulighet til å klatre enda litt
oppover på resultatlistene.
Men Pia er naturligvis
kjempefornøyd med sin 8.
plass, og vi kan ikke annet enn
å imponeres av hennes sterke
prestasjoner.
Rett før skolen begynte var
Pia i aksjon igjen, i stor-NM
i Stavanger, og der demonstrerte hun at formen er intakt. Hun tok en klar seier og
forsvarte dermed NM-tittelen
fra 2013.

viktig å følge med på Asker
Seilforenings
hjemmesider,

for plassene blir fort revet
bort, avslutter Martin.
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GEIR DAHL ANDERSEN

Uten å bli beskyldt for å være pessimist
med tanke på været fremover, bør vi bevare minnet om den gode sommeren vi
har hatt i år. Perfekt for seiling og tur,
muligens med unntak av litt lite vind,
men det er ikke god tone å klage på for
lite vind om sommeren heller.
Idrettsforeningen har gjennomført
Sjøsprøyt – vår sommerskole – under
perfekte forhold og med 165 deltagere.
Noen av de mest aktive seilere har deltatt på regattaer og samlinger, men det
aller meste av idrettsaktiviteter stanser om sommeren.
Er det rett, eller har det bare blitt slik at vi ikke utøver mye
organisert idrett på den fineste tid av året – også for seiling?
Ideelt sett skulle vi hatt aktivitet, men det er vanskelig å få det til.
Vi tar sommerferie, utøvere tar sommerferie og anlegget
stenger på mange måter ned i denne tiden. Riktignok forvandles
brygger automatisk til badeanlegg og friluftsområde, og på den
måten bidrar vi til felles gode for folk som er i Asker.
Vi må nok dessverre innse at breddeidretten, som er basert på
ubetalt frivillig arbeid, også må ta en pause. Denne pausen tar vi
på den fineste tiden, og når vi nå starter opp igjen håper jeg at
motivasjon og innsats er fullt ut på plass. Forhåpentlig har det
gode været bidratt til at flere oppdager gleden ved å være i nærkontakt med naturen og slik sett får lyst til å delta i de fantastiske
opplevelsene som seiling gir.
Egil Magne Haugstad, leder i Asker Seilforening

– Det var greit å plassere
seg i feltet, forteller Pia, –
men farten over startlinjen
var større enn hjemme, og det
tapte jeg en del på i de første
seilasene.
Vinden avtok noe de påfølgende dagene, og Pia mestret
forholdene bedre og bedre
utover i mesterskapet. Med to
meget sterke sjetteplasser på
rad, sikret hun seg plass i gullfinalen, og kunne satse alt i
fortsettelsen av mesterskapet.
Pia seilte bedre og bedre,
og kronet det hele med å
vinne den siste seilasen i
mesterskapet. Da knivet hun
med den suverene vinneren
av mesterskapet, Ebru Bolat
fra Romania. Dette viser at Pia
ligger helt i europatoppen når
hun får klaff.
Geir Dahl Andersen, pappa og trener, forteller at Pia
hadde veldig god båtfart, og
seilte spesielt raskt på lens og
slør. Her kunne hun ta 30-40
meter på mange av de andre
seilerne. Gode resultater i regattasammenheng
handler
om å få gode starter og om

FANTASTISK SOMMER FOR SJØSPRØYT-UKENE PÅ BØRSHOLMEN
Asker Seilforening arrangerte
også i år Sjøsprøyt, et meget
populært fritidstilbud i sommerferien for barn i aldersgruppen 9–13 år. Sjøsprøyt ble
arrangert de to første og de to
siste ukene av sommerferien.
Martin Baklid har vært
ansvarlig for å planlegge og
organisere den praktiske gjennomføringen av Sjøsprøytukene.
– Det har gått med mye tid
i forkant til å planlegge det
hele, forteller han.
Ikke rart når han har hatt

ansvaret for å rekruttere i alt
20 instruktører fordelt på 40
ukesverk. Tilbakemeldingene
er så å si utelukkende positive,
og en erfaren stab av instruktører har bidratt til å gi 165
barn et fantastisk fritidstilbud
i sommer.
På Sjøsprøyt legger vi vekt
på å gi barna grunnleggende
maritim kunnskap. Barna lærer sjømannskap, sjøveisreglene, knuter og knop – i tillegg
til masse praktisk sjøliv.
Alle som har hatt lyst får
mulighet til å seile, sammen

med andre i Andunge eller i RS
Feva, eller alene i Optimist og
på seilbrett. I tillegg får man
padle kano, ro robåt og ikke
minst bade. Bading har det
vært hele tiden i det fine sommerværet.
Det er tydelig at Sjøsprøyt
har etablert seg som et populært fritidstilbud i Asker.
Det er mange barn som kommer igjen år etter år, og eldre
søsken avløses av yngre som
kommer til.
– For de som ønsker plass
på neste års Sjøsprøyt er det
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LASER U19 EM OG EM 4.7

Sommeren har vært aktiv
for våre unge Laser-seilere,
som har deltatt i flere internasjonale mesterskap.
"7 ,¯3& &-/"/ t Allerede i
slutten av juni startet det
første internasjonale mesterskapet, U19 EM i Laser Radial
i Egå Danmark, for tre av våre
aktive Laser-seilere.
Knut Reidulff, Torstein
Mellingen Langan og Eline
Flotoft Elnan reiste til Danmark med håp om å bite fra
seg i mesterskapet.
Forholdene i Danmark viste seg å være langt fra enkle.
Mesterskapet ble preget av
svært vanskelige vindforhold,
til dels uforutsigbare vindskift og mange omstarter,
og lange dager på sjøen ble
resultatet.
I gutteklassen deltok mer
enn 150 seilere fra hele Europa. Både Knut og Torstein

seilte godt, men plasseringene
varierte en del, blant annet på
grunn av de varierende vindforholdene. Begge kvalifiserte
seg til gullfinalen.
Etter i alt 12 gjennomførte
seilaser, havnet Torstein på 41.
plass, og Knut på 42. plass. Det
er solid i konkurranse med mer
enn 150 andre seilere.
I jenteklassen var Eline
Flotoft Elnan eneste Askerseiler. Eline startet mesterskapet bra med flere gode plasseringer, men fikk litt problemer
utover i mesterskapet. Hun
endte til slutt på 36. plass av
77 seilere.
LASER 4.7 EM I MOSS. Moss
Seilforening arrangerte i perioden 25. juli – 1. august
EM i Laser 4.7. Deltagelsen i
denne klassen har økt kraftig
de seneste årene og det stilte
95 båter til start i jenteklassen,
der Cecilie Baklid og Marie

Aas stilte fra Asker Seilforening.
Første dag av mesterskapet
ble preget av det gode rolige
sommerværet, uten vind og
venting til godt utpå ettermiddagen før seilingen kom
i gang. Fra dag to og ut kom
heldigvis vinden, og det blåste
mellom 8 og 13 m/sek resten
av mesterskapet. Det ble et fysisk krevende mesterskap, der
seilerne fikk betalt for timer
nedlagt i styrketrening.
Nivået i mesterskapet ble
beskrevet som meget høyt, og
både Cecilie og Marie gjorde
godt fra seg i sitt første virkelig store internasjonale mesterskap.
Cecilie havnet til slutt på 2.
plass i sølvfinalen, mens Marie tok 6. plassen i det samme
feltet.
Begge jentene seilte Laser
4.7 i NM, men deretter blir det
Laser Radial.
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Aktiv mesterskapssommer for Laser-seilerne

U19 EM: Det var krevende forhold i Danmark for fra venstre Knut
Reidulff, Eline Flotoft Elnan og Torstein Mellingen Langan.
LASER 4.7 EM: Cecilie Baklid seilte godt og ble nummer to i
sølvfinalen i EM.

TRULS BAKLID

MORTEN JENSEN

LASER 4.7 EM: Tre av de 95 deltagerne i jenteklassen. Fra venstre
Cecilie Baklid, Marie Aas fra Asker samt Rebecca Ølmheim fra
Bundefjorden.

Arrangørene av junior-nordisk
i Horten, hadde definitivt
ikke værgudene på sin side
under mesterskapet. Til tross
for strålende sol, manglet det
viktigste for seilerne, nemlig
vind. Ikke før siste regattadag fikk man gjennomført de
nødvendige seilasene for å få
gyldig mesterskap.
Asker Seilforening stilte
med seilere i Zoom8 og Optimist. Sebastian Wirak og
Håkon Malmbek seilte inn til
henholdsvis 13. og 14. plass i
Zoom8-klassen.

De tre første dagene av
mesterskapet var det ikke nok
vind til å gjennomføre seilaser i Optimist, og arrangørene
ble derfor tvunget til å satse
alt siste dag av mesterskapet.
Første start ble varslet allerede kl. 0600, noe seilerne taklet
på en sportslig måte. Arrangørene klarte å få gjennomført
fire seilaser, og mesterskapet
var dermed berget.
I gutteklassen stilte 76 seilere til start, Asker Seilforening med tre seilere. Alexander
Franks-Penty gjorde det skar-

pest av de tre med en meget
sterk 11. plass sammenlagt
etter fire tellende seilaser. En
solid plassering blant i alt 76
gutter på startlinjen. Mads
Harsem og Even Baanrud
nådde ikke helt opp i tetsjiktet, men 42. plass på Mads og
58. plass på Even er absolutt
respektabelt i nordisk.
I jenteklassen var laginnsatsen svært god med fine
plasseringer for alle de fire Asker-jentene som var med. Julie
Lutro Emberland endte på en
fin 24. plass av 60 jenteseilere,

Kaja Sjøl Christensen kom på
en god 18. plass og Nora Edland tok en flott 16. plass.
Best av Askers optimistjenter var Maren Edland, som
tok en imponerende 8. plass
i mesterskapet. Hun ble med
dette nest beste norske seiler.
Maren var meget godt fornøyd
med mesterskapet, og mener
at de gode startene la grunnlag for hennes gode resultat.
Hun synes også at arrangørene
gjorde en bra innsats, til tross
for at det ble mye venting på
at vinden skulle komme.
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TÅLMODIGHETSPRØVE I NORDISK MESTERSKAP I HORTEN

BEST: Maren Edland ble best av
Askers optimistjenter med en 8.
plass i junior NoM.
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