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ASKØY

«Til neste mann»

JOLLEGRUPPEN

Velkommen til styret og vervet som regattasjef!
Din jobb går i korthet ut på å organisere og sørge for at foreningenes
regattaer blir gjennomført så bra som
mulig, samtidig som du skal forsøke å
videreutvikle dem. Det er en stor og viktig jobb du har foran deg.
For å gi deg en kort oversikt:
Innenfor Tur & Hav i 2015 skal ASF
arrangere syv Hjeltefjordtrimmer, Seilmakeren Doublehanded, Askøy Rundt
samt Vårbløyta, klubbmesterskap og den endelige finalen i Hordalands trimmingsseilaser. ASF skal også arrangere Thorvalden og
et par treningsleire for jolleseilerne. For ikke å glemme Vårbløyta
entypehelg, syv treningsregattaer for entype, samt norgescup og
VM i Yngling.
Når dette skrives er det meste på våren avklart, så du får en
myk start frem til august når Askøy Rundt skal arrangeres. Så
langt kom jeg ikke.
Stress ned. Foreningen har mange ressurssterke mennesker
som hjelper deg hvis du spør. De er ikke alltid lett å finne, men
de er der. Husk å takke dem. Jeg har ikke alltid vært like flink til
å se alle.
Lurer du på hvordan noe ble gjort i fjor? Ring Sverre Valeur.
Det ligger på PC-en hans. Han lagde og var involvert i arrangeringen av det meste bortsett fra Askøy Rundt, der Finn og Åse
Espeseth hadde kontrollen.
Når det gjelder reklame og teasere til regattaer samt bannere
og logoer til seilingsdokumenter, snakk med Giske Berland. Hun er
et råskinn når det gjelder å få lagd det du trenger til regattaene.
Trenger du folk, ring eller se ut vinduet etter Chris Skogen
eller Thorbjørn Halvorsen. De er som regel et sted i nærheten
av kranen eller båthallen og hjelper deg med alt du trenger. Da
ordner det seg.
Følg godt med og lytt til ønsker og behov fra jollegruppen. De
er svært ivrige, i sterk vekst og har planer om å sende den første
nye gjengen med optimistseilere ut på norgescup denne våren.
Klubben har den siste tiden fått nye båter og hengere. Sørg for
at de blir vedlikeholdt.
Hold deg inne med jollemammaene. Da går alt så meget bedre
og det vanker vafler.
Se fremover. Seilsporten endrer seg og du må være på hugget.
Jeg skal hjelpe til der jeg kan.
Lykke til!
Ole-Jørgen Michelsen, styremedlem sport/leder regattakomite
PS. Det er litt dårlig med skudd til startpistolen (snakk med
Åse) og signalhornet i arrangørkofferten er nesten tomt. Ta med
egen penn. Det er alltid knapt med skrivesaker og batterier.
Lad alltid VHF-en og sørg for nok bensin i bensinskapet. DS.

SEILMAKEREN DOUBLEHANDED 2015

Påmeldinga godt i gang
I skrivande stund er det ei
veke sidan påmeldinga til
Seilmakeren Doublehanded

2015 starta, og det er 13
påmelde båtar.

NYTT FRA ASKØY SEILFORENING • askoy-seilforening.no

NY SESONG: Starter for fullt etter påske.

Sommersesongen i gang etter påske
Det går mot en ny, aktiv
sesong for jollegruppen.
AV PETTER STRØMME • Etter en
rolig vinter, der aktivitetene
har vært svømming i Askøyhallen, skitur på Geilo, deltagelse på Ran Seilforenings
aktiviteter samt månedlige
temakvelder, starter sommersesongen for fullt etter påske:
11. og 12. april avholdes
nybegynnerkurs. Her inviteres
egne medlemmer og annen
seilinteressert ungdom. Kurset
blir avholdt på Seilsportsenteret, og inneholder teori og
praktisk trening i basseng og
på sjøen. Seilforeningen holder jolle med nødvendig utstyr. Kurset er tilpasset svøm-

medyktige barn mellom 10 og
12 år. Etter endt nybegynnerkurs håper vi flest mulig vil
være med videre i foreningens
treningsopplegg. Det er mulig
å leie jolle det første året.
Lørdagen
før
påske,
28. mars, vil vi ha en stand i
Askøyhallen. Her vil det være
påmelding til nybegynnerkurset samt demonstrasjon av optimistjollen, både på land og i
vannet! Ta med badetøy.
17. april er det klart for sesongens første terminfestede
regatta, Thorvalden. Den teller
i Hordacupen og har klasse for
A-, B- og C-seilere. Vi håper
på god deltagelse både fra
egne seilere og fra de andre
foreningene i området.

Samme helg, 17.–18. april,
er det jollesamling på seilsportsenteret. Hovedtema for
samlingen er lagseiling. Også
her håper vi på god deltagelse.
For detaljert informasjon og
påmelding til arrangementene,
følg med på seilmagasinet.no,
foreningens hjemmeside eller
jollegruppens facebook-side.
Den organiserte treningen starter også etter påske.
Basert på siste års erfaringer,
legger vi i år treningen til
onsdager kl 17.45. Vi vil da ha
egne trenere for nybegynnere,
C- og B-Optimister. Vi oppfordrer alle til å delta i tirsdagsregattaene hos Ran Seilforening
i tillegg til onsdagstreningen.
Vel møtt til ny sesong.

YNGLING OPEN WORLD CHAMPIONSHIP 2015 UNDER FORBEREDELSE
Forberedelsene til YOWC,
som er et stort og krevende arrangement, pågår
for fullt.
AV JAN RUNE HOPLAND • Vi er
i gang med oppussing av utleiebåter og vi gjennomfører
regelmessige komitémøter.
Det er etablert kontakt med
regattasjef fra Danmark,
internasjonal og nasjonale
dommere samt målere fra
inn- og utland.
En av utfordringene vi
har, er overnattingskapasitet. Mange av deltagerne vil
ankomme før selve mesterskapet, som går fra 17. til
24. juli. Så er du båteier i
havnen og kan tenke deg å
låne ut båt til overnatting,
ta kontakt med Alice Syslak i
medlemsservice. Utlån av båt
gir dugnadstimer.
AV HARALD GJØSÆTER • – Sjølvsagt kunne vi ha ynskt oss
endå større pågang, men det
er lenge igjen til fristen går ut,
seier leiar for arrangementet,
Finn Espeseth. Sju båtar var
påmelde i løpet av første dagen, og Roy Nilsen frå Stord

I februar kom gladnyheten
om at Hordaland Fylkeskommune støtter arrangementet
med kr 80 000. Sponsorarbeidet er begynt og vi håper
å få tak i minst fem bedrifter.
Alle medlemmer i foreningen
som har kontakter innen sine
yrker som kan bidra, bes å
kontakte Jan Rune Hopland
i medlemsservice for videre
oppfølging.
Interesserte har allerede
begynt å melde seg og båter til utleie er begynt å bli
reservert. Påmeldingsside på
seilmagasinet.no er opprettet
og informasjon er lagt ut på
www.yngling.no.
Askøy Seilforening ønsker å tilby ynglingseilerne
et kompakt og nært arrangement der de kan seile, spise og
bo sammen på Seilsportsenteret. Vi har som mål å skape
Seilforening var først ute. Det
var elles båtar fra Stavanger i
sør til Ålesund i nord mellom
dei første påmelde. Arrangementsklubben hadde ei knapp
leiing framfor Bergens Seilforening i talet på påmelde båtar.
– Vi ventar elles at mange

et VM som knytter bånd, både
sportslig, faglig og vennskapelig mellom utøverne.
VM i Yngling er også en
viktig del av en langsiktig
satsning på Yngling som entypebåt. Vi har i dag mer enn
25 båter i foreningen. Målsetting er å bli nærmere 40
i løpet av 2016. Vi vil da ha
det største miljøet i Norden.
Som nevnt er YOWC et
stort arrangement for foreningen hvor bidrag fra medlemmene blir meget viktig
for gjennomføringen. Det vil
her være behov for mange
frivillige på del- og heltid
noen dager eller hele uken.
Alt etter hva man har av tid.
HUSK! Det blir gitt dugnadstimer. Benytt anledningen og
ta del i stemningen! Ta kontakt med Alice i medlemsservice og sett deg på listen.
kjem til å melde seg på i løpet
av februar, seier Espeseth, for
uret som skal trekkjast, er det
nok mange som gjerne skulle
ynskje å ha på armen.
PÅMELDING: Meld deg på SDH før
1. mars og bli med i trekningen
av eit seilerur.
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