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Vinterstormene river i rigger, presenninger og fortøyninger – Nina, Ola og noen
navnløse. Heldigvis ligger båtene våre
trygt i den gode havnen vi har på Sølyst.
Årsmøtet er unnagjort, organisasjonshåndbok er godkjent og nytt styre
og komitéledere er valgt.
Vi takker for tilliten og gleder oss
til å videreføre det gode arbeidet tillitsvalgte før oss har gjort. Vi skal arbeide med å introdusere entusiastisk
ungdom til seilingens gleder, og vi skal
utnytte kapasiteten til vår meget gode trener både til glede for
ungdommen og oss som har holdt på en stund. Vi skal fortsette
å vedlikeholde og oppgradere havneanlegget på Sølyst, og legge
til rette for felles turseiling, og vi skal utvikle langsiktige planer
for Langøy – seilforeningens seilerhavn og hytte i Ryfylke. Ikke
minst skal vi arrangere NM for Express, en klassebåt fra 1978 som
får stadig flere entusiastiske regattaseilere. Vi gleder oss, og skal
gjøre vårt ytterste for at alle deltagere får en fin opplevelse, både
på regattabanen og i havn.
Vi er heldige som bor i et land som gir oss så varierte muligheter. Spesielt vi som bor på Vestlandet. Fjell og fjord og hav
henger sammen på en fantastisk måte. For den entusiastiske glir
skisesongen over i båtsesongen med lengsel i begge retninger –
og muligheter for å kombinere de to gledene. Sauda i påsken?
Sommerhalvåret gir mulighet til å koble seilergleden med bruk
av fjellskoene til en topptur mens båten ligger trygt for anker.
Bandåsen på Ombo eller Flørlitrappene i Lysefjorden? Eller kanskje en tur til Shetland?
Båten gir oss en basis for utforskning av både det sportslige
og å dra på tur. Noen av våre medlemmer er for tiden ute for å få
bekreftet at jorden virkelig er rund. Vi ønsker dem god tur hjem,
og ser frem til å høre mer om deres opplevelser og hvordan vi
andre kan realisere noen av de drømmene som bor i oss.
God ettervinter til alle. Husk å sjekke fortøyningene jevnlig, og
ikke bruke for mye landstrøm. Snart er det heldigvis vår og vårpuss.
Rolf Johansen, styreleder i Stavanger Seilforening
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EXPRESS-NM 2015

Satser på å gi seilerne gode minner fra Stavanger
2015 blir et nytt, stort år
for mange i landets store
Express-miljøer. Da arrangerer Stavanger Seilforening
årets norgesmesterskap for
Express.
AV RUNE KARTVEIT • Som arrangør ser vi veldig frem til
arrangementet. Express-flåten
i Stavanger har i mange år
vært blant landets største, og
den vokser fremdeles for hvert
år. Med det som utgangspunkt
ser det unektelig lovende ut
foran årets NM, som går 28.–
30. august.
Forhåndspåmeldingen så
langt er god. I skrivende stund
er allerede 36 båter registrert.
Det varmer arrangørenes hjerter. Det skal kanskje godt gjøres å matche deltagerantallet
fra Oslo i 2014, da mer enn
100 båter stilte til start. Vi skal
imidlertid selvsagt gjøre alt vi
kan for å lokke flest mulig deltagere til Stavanger i august.

Base for årets NM blir
Sølyst, Stavanger Seilforenings flotte havneanlegg like i
nærheten av Stavanger sentrum. Båtene ligger samlet i
havnen. Det er plass til parkering av biler og hengere nær
havneområdet. Videre skjer
fleste sosiale aktiviteter i havnen – bortsett fra den store
seilerfesten på lørdagen. Den
vil foregå i tradisjonsrike omgivelser i Stavanger sentrum.
Transport mellom havn og
sentrum kan skje med buss, bil
eller båt. Med båt som transportmiddel fra Sølyst til Vågen
i Stavanger sentrum er det
gåavstand til alle hotellene i
sentrum. Vågen er ellers kjent
for sitt yrende uteliv.
Seilasene finner sted på
Åmøyfjorden, som ligger like
ved Byfjorden og innseilingen
til Stavanger fra nord. Baneområdet ligger en god halvtime fra
havnen på Sølyst. Åmøyfjorden
er ganske åpen og skal normalt

kunne gi gode og rettferdige
forhold for mesterskapet.
Som erfaren arrangør vet vi
at den sosiale rammen rundt
slike arrangementer er viktig. Det vil derfor bli lagt stor
vekt på at seilerne blir godt
ivaretatt fra de kommer og til
de drar. Vi skal som arrangør
gjøre hva vi kan for at seilerne
skal huske Stavanger som et
flott sted å være, og ikke minst
et flott sted å seile.
PS. Det er kort vei til turistmagnetene Kjeragbolten og
Prekestolen. Sett av litt ekstra
tid og få med disse attraksjonene når du likevel er i traktene? For øvrig bør det nevnes
at seiling i Ryfylke også er en
fantastisk opplevelse for oss
som er seilinteresserte: Vakre
øyer, skjermede farvann, passe
vind og en værprognose som
er mye bedre enn ryktene vil
ha det til.
Velkommen til Stavanger i
august!

AV EINAR TALGØ • Langøy har
vært i foreningens eie siden
1917 og har således hatt stor
betydning for foreningens
medlemmer i snart 100 år.
Langøy tilbyr trygge havneforhold med fortøyningsbøyer,
solid og romslig brygge og
god plass til å vandre gjennom
skog og langs svaberg rundt
hele øya. Fra 2015-sesongen
er det også kommet nye flytebrygger på plass, noe som øker
havnekapasiteten ytterligere.
En vandring gjennom rommene i den ærverdige hytta forteller mye om de rike seilertradisjonene som foreningen med
rette er stolte av. Hytta ble bygd
i 1918, men er gjennom årene
blitt renovert og oppgradert.

Med gleden av å forvalte slike betydelige verdier følger det
også stort ansvar. Dermed er vi
tilbake til vinterstormen «Nina».
Som tidligere nevnt hindret den
oss i å gjennomføre Subsea
7 Nyttårsseilas tidlig i januar.
Stormen herjet også stygt med
skogen på Langøy. Hytta klarte
seg rimelig bra gjennom stormen, men orkankastene veltet
mange store trær.
Dermed står en storstilt
oppgave med rydding og felling av nedblåste trær på arbeidsprogrammet i foreningen
denne vinteren. Enkelte medlemmer har allerede gjort en
kjempeinnsats med å rydde i
skogen. Noe av det aller viktigste til å begynne med, var
å felle trær som kunne representere fare for personer som
går i skogen på øya. Det er
viktig at mest mulig er ryddet
og ferdselen i skogen trygg
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Langøy er Stavanger
Seilforenings øy i Ryfylke
og i vinter herjet stormen
Nina der.

Dugnad i havnen på Sølyst
Langøy åpnes for sesongen
Temakveld på Sølyst
Oppstart av intro-kurs i Optimist – vårsesongen
Sjøsetting av kjølbåter på Sølyst
Dugnad i havnen på Sølyst
Dugnad på Langøy

ETTER NINA: Så åpen har antakelig ikke skogen på Langøy vært siden
tidlig i forrige århundre.

FINE FORHOLD: Expressmiljøet i Stavanger er stort og sammensatt og forholdene på Åmøyfjorden er gode.

Rydding etter «Nina» på

PROGRAM FOR VINTER/VÅR 2015
24. mars
Uke 14
26. mars
27. april
Uke 13, 15 og 16
28.–29. april
9. mai

ØYVIND TJØLSEN

Varierte muligheter

RYDDER: Robert Johannessen
er en av de ivrige rydderne etter
Nina. Fotografen, Morten Sola,
har også bidratt til arbeidet.
innen Langøy åpnes for sesongen ved påsketider. Dessuten
må den såkalte teltplassen
være klar og tilgjengelig før
årets tradisjonsrike Langøyleir. Langøyleiren gjennomføres 12.–14. juni og har siden
1960-tallet markert sommeravslutningen for seilskolen og
de viderekomne jolleseilerne.
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