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En klubb med rom for alle
KNS har nylig gjennomført strategiprosesser på styre- og komiténivå i alle
våre viktigste aktiviteter.
Et bærende element i strategien
fremover er å være med på å utvikle seiling som sport og aktivitet til så mange
som mulig og i samarbeide med de som
ønsker det samme som oss.

FLERE JUNIORSEILERE. Rekruttering av flere juniorseilere har i
mange år stått høyt på prioriteringslisten til KNS. Likevel har ikke
antallet aktive juniorseilere økt på mange år.
En viktig del av strategien for å bli flere, er å satse mer på
bredden. For å få til dette må vi utvide tilbudet både av aktiviteter
og av typeseiling vi tilbyr til alle lag av yngre seilere.
Det skal både være lov til å være juniorseiler på «tur- og
hygge»-nivå og på norgescupnivå. Vi skal oppfordre våre yngre
seilere til å seile ulike båtklasser og delta i ulike regattaformer
i løpet av året. Våre eldre juniorseilere skal få tilbud om å representere klubben i seilsportsligaen og Grundig Cup-regattaer.
FRIVILLIGE ER AVGJØRENDE. Det siste viktige punktet for å lykkes
med ambisjonene våre, er å involvere flere frivillige i driften av
klubben og gjennomføring av våre aktiviteter.
For å få til dette må vi gi ansvar til våre frivillige og «gi slipp»
innen godt etablerte rutiner og systemer som vi har gått opp i
forkant. Bare på denne måten kan vi skalere aktivitetene i klubben til nye høyder uten at kostnadene blir for høye.
Karl-Christian Agerup, styreleder KNS
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FOSSER FREM: USA-baserte Ragna og Maia Agerup vant både VM og EM for juniorer i år, og satser mot Tokyo.

RAGNA OG MAIA AGERUP I 49ER

Fantastisk sesong

49FX-seilerne har unnagjort
sin beste sesong noensinne.

AV LINN KROGH HANSEN • KNSseilerne Ragna og Maia Agerup har gjennomført sin hittil
beste sesong i den olympiske
båtklassen 49erFX.
Jentene ble i løpet av 2017
både juniorverdensmestre og
europamestre i U23-klassen,
som er for utøvere under 23
år. I seniorklassen tok de sølv
i ISAF World Cup i Miami i

januar og ISAF Worlds Test
Event i august.
I en spennende regatta
med alle de beste seniorseilerne tilstede, endte jentene
til slutt på 7. plass i EM i Kiel
i juli, kun noen få poeng fra
medaljeplassene.
For sin innsats ble de tildelt
NSFs «bragdmerke» etter seilfesten på mesternes mester.
Skiffjentene fra KNS har siden OL i Rio studert ved hvert
sitt universitet på USAs øst-

kyst, der de begge er skippere
på skolenes seillag.
Alle ferier og pauser blir
brukt i 49erFX-en i treningssamarbeid med blant annet
de kanadiske og amerikanske
landslagene. Jentene har full
støtte fra KNS i sin satsing
mot Tokyo-OL i 2020.
De viktigste regattaene for
Ragna og Maia i 2018 blir verdenscup i Miami og ISAF-VM
og nasjonskvalifisering til OL i
Århus i august 2018.

WWW.CORNELLSAILING.COM

Seillegenden Jimmy Cornell i Oslo
KNS fylte nok en gang
lokalene på Bygdøy til
randen med seilentusiaster,
og Jimmy Cornell solgte seg
tom for bøker.
AV HÅKON INGVALDSEN • Jimmy
Cornell er vel den absolutt
best kjente langturseileren i
verden. I sitt produktive liv har
han lagd utallige reisereportasjer for BBC, og ikke minst
vært med på å grunnlegge
World Cruising Club, som er
kjent for sine Atlantic Rally for
Cruisers (ARC), og nå i senere
år Odyssey Rallies.
Som vanlig var foredraget
til Jimmy interessant. Han tok
for seg utviklingen med endringer i været globalt, og det
faktum at antall båter som
reiser ut på langtur minker.
Forskningen gir ikke entydige svar, men politisk ustabilitet, piratvirksomhet og
endringer i værforholdene kan
være faktorer som påvirker
reisemønstrene.
Da Jimmy solgte sin «siste»
båt i 2011, var det kun én
ting en manglet på merittlisten hans, og det var selveste
Nordvestpassasjen. Han fikk

LINN KROGH HANSEN

FORNYELSE AVGJØRENDE. Motivasjonen
er økt rekruttering og større nyskapning
innen sporten vår.
For at vi skal få til det, er det viktig at KNS som klubb og seiling som sport klarer å fornye seg og omfavne nye brukergrupper.
Det mest åpenbare er å være åpne for andre typer seiling enn
det vi er vant til. Stikkord her er foilende joller eller katamaraner,
kiteseiling og nye regattaformer i eksisterende båttyper. På noen
av disse områdene er vi på god vei.
I høst deltok 21 Waszp-joller i den første norgescupen på Bygdin. Samme helg arrangerte vi sesongavslutningen på Grundig
Cup i J/70 med blant annet flere danske lag tilstede.
J/70-seiling i klubbeide båter har gitt medlemstilstrømmingen i KNS en liten boost med mange nye seilere i klubben og på
brygga, som gjerne vil seile, men som ikke ønsker å eie egen båt.
Sommeren 2018 skal KNS arrangere det første åpne norgesmesterskapet i kiteseiling.

NY BOK: Jimmy Cornell var i Oslo i november for å presentere sin nye
bok «200.000 Miles, A Life of adventure».
bygd nok en båt, spesielt utrustet for en slik ekspedisjon,

og seilte gjennom passasjen
sommeren 2015.

LINN KROGH HANSEN

PÅ TOKT: Vindskifts Hedda Anker Hvinden og Espen Kringlen på tokt med «pirater».

«HJERTEROM PÅ HAVET»

AV IDA PATEL HELLUM • Hver
torsdag gjennom hele seilsesongen 2017 har det vært
full aktivitet på Dronningen.
Ungdom fra hele Oslo har
strømmet til for å få sin første seilopplevelse, og frivillige
skippere har velvillig stilt opp
med både båter og tid. Det
har resultert i opplevelser som
ungdommene aldri kommer til
å glemme. Deltagerne har fått
servert pasta med pesto før de

har gjort seg klare til å dra på
seiltur. Smilene har alltid vært
brede og appetitten stor blant
alle.
– Vi jobber med dette fordi
vi føler at inkludering er viktig
i samfunnet og seilmiljøet, sier
Susanne Wexels, en av gründerne i Vindskift.
Vindskift er en frivillig interesseorganisasjon som tar
med mennesker, som ikke ellers ville hatt mulighet til det,
ut på seiltur. Slagordet til organisasjonen er «hjerterom på
havet». Vindskift tar ansvaret
for å være et bindeledd mellom seilbåteiere og seilere, og
grupper som ikke har tilgang
til seiling fra før.

Seilsportsenteret klart for vinteren

FRA JOLLESEIL TIL PUTER

Lørdag 4. november ble
høstdugnaden på KNS Seilsportsenter avholdt i nydelig
høstvær.

GEIR DAHL ANDERSEN

Thomas Nilsson etterlyser
gamle jolleseil til putene på
Seilsportsenteret.
Thomas har satt seg
ned med symaskinen og syr
puter av gamle seil. Han
trenger fortsatt fire jolleseil
for å ferdigstille putene, og
stiller som eneste betingelse
at seilene er av typen hvite
dacron crosscut.
– Brukte seil fra Optimist,
Laser, E-jolle, Snipe eller
lignende mottas derfor med
stor takk. For at dette skal bli
så kult som mulig, er det bra
å få inn ulike typer jolleseil,
understreker han, og oppfordrer alle til å ta en ekstra titt
i kjellere, boder og garasjer.
Seil kan leveres rett på
Seilsportsenteret.

KLARE: En blid gjeng med «vindskiftere» er klare for sin første seiltur fra Dronningen.

OMSØM: Thomas Nilsson syr
om gamle seil til putetrekk på
benkene på Seilsportsenteret.

AV LINN KROGH HANSEN • Rundt
35-40 personer møtte opp
til høstens klargjøring av
utstyr og fasiliteter på KNS
Seilsportsenter Ulabrand for
vinteren. Flesteparten var foreldre, men også noen seilere
møtte til innsats.
Det ble gjort en formidabel
innsats, der vasking, tørking
og lagring av RIB-ene var den
største oppgaven.
Videre ble teltet og kjøkkenet på flytebryggene vasket
DUGNAD: Seilsportsenteret
med båter og utstyr ble ryddet
og klargjort for vinteren.

ned og tømt for vinteren, og
kjøleskap og fryser ble båret
opp.
Å rydde sammen og lage
oversikt over treningsutstyr,
tau, dregger og bøyer var også
en del av dugnaden, samt luking av ugress på områdene.
Seilsportsenterets leder ,
Geir Dahl Andersen, berømmer
de fremmøtte for super innsats, og understreker at utstyr

og båter nå er klare for noen
måneders hvile.
Seilsportslederen har imidlertid et lite hjertesukk til
alle som oppbevarer sine private båter på Seilsportsenteret
over vinteren:
– Husk å pakke dem godt
ned. Det er synd hvis båtene
ligger gjennom hele vinteren
uten tilstrekkelig beskyttelse,
sier han.

ARKIVFOTO KNS/LINN KROGH HANSEN

Over 300 ungdommer fra
ulike miljøer i Oslo by har i
år seilt med Vindskift. Dette
er en tredobling av antall
deltagere som deltok på
Vindskift i 2016.

LINN KROGH HANSEN

Vindskift samlet seilere og ungdommer i hundrevis
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