NESODDEN
SEILFORENING

Hey, hva skjedde? Enda en seilsesong
nærmer seg slutten. Hvor blir de av,
alle de flotte dagene og kveldene og
nettene? Jeg tror selv jeg har satt personlig rekord i fantastiske soloppganger
denne sommeren. Er det ikke deilig når
man småkald og trøtt ser de første solstrålene dukke opp over en haug borti
Østfold eller Sverige eller opp fra selve
havet. Da er jeg fornøyd med at jeg liker
seiling, da!
Ja ja, helt ferdig er ikke sesongen,
den er faktisk ganske langt i fra over.
Vi skal ha Hummerseilas 10.–12. oktober og rankingseilas for
E -oller 18.–19. oktober. Og så er det høstdugnad helgen etter der
igjen, 25.–26. oktober.
Med mørket og høsten og avslutninger og slikt, kommer også
tiden for å tenke gjennom hva som har gått bra og hva som har
gått mindre bra. Året har vært flott for oss med økning av medlemstallet, fulle grupper hos jolleseilerne, en brettgruppe som
begynner å finne sin form og en storbåtgjeng som fortsetter sitt
gode arbeid. Vårt arbeid med det store seilløftet har også vært
en ubetinget suksess, med masse unger som har fått kjennskap
til sjø og sjøliv gjennom våre nystartede seilcamper. Og jaggu ble
ikke klubbhuset ferdigmalt etter å ha stått der i 10 år! Fantastisk.
Så hva skal vi egentlig finne på neste år? Skal vi bestemme
oss for å arrangere mer regatta, mindre regatta, skal vi jobbe
hardere for å få frem topper eller skal vi prioritere å få så mange
som mulig ut i seilbåt? Eller klarer vi begge deler? Skal vi lage
et sjøsportutvalg? Og hva skjedde med sportslig utvalg? Det er
mange tanker og mye man har lyst til å sparke i gang.
Felles for alt dette er at vi må ha en forankring i foreningen
med dens medlemmer, utvalg, og foreningens pengekasse. Og
sist, men ikke minst, er vi helt avhengige av at våre medlemmer
føler at de driver med noe meningsfylt og spennende. Uten det
fantastiske engasjementet man finner her, hadde lite vært mulig
å gjennomføre.
I Iøpet av høsten skal vi samle dere og ha en skikkelig runde
på disse temaene. Da få vi gode handlingsprogram å jobbe med
i 2015.
Til slutt: Lykke til med resten av sesongen.
Vi ses på Steilene.
Øyvind Degnes, leder i Nesodden Seilforening

ØNSKER Å INFORMERE!
AV COLIN BEVAN • Jeg må be om unnskyldning! I hele år har jeg
skrevet artikler i SEILmagasinet og det kan se ut som det er jeg
som har et ekstremt markeringsbehov og lyst til å publisere
artikler. Men på samtlige artikler har overskriften «Nytt fra storbåtutvalget» ikke vært med – min feil, unnskyld.
Når artikkelen kommer på trykk...
Vel, jeg leser ikke mine egne artikler og har ikke tenkt noe
videre over det. Som utvalgsleder er det greit å gi litt lyd fra seg
gjennom denne kanalen.
– Og på tross av manglende overskrift håper jeg at informasjonen og artiklene har falt i smak.
NYTT FRA NESODDEN SEILFORENING • nesodden-seilforening.no

COLIN BEVAN
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NYTT FRA STORBÅTUTVALGET

Mange fine arrangementer
Takket være flott innsats
fra foreningens medlemmer,
er høstens arrangementer
så langt blitt avviklet på en
utmerket måte. Nå gjenstår
bare Hummerseilasen, som
blir en perfekt avslutning på
sesongen.
AV COLIN BEVAN • Klubbmesterskapet ble avholdt 30. august.
Hele 14 båter var påmeldt og
det ble to flotte regattaer på
fjorden denne lørdagen. Første
løp ble startet utenfor Fagerstrand. Takk til Ole-Jørgen
Roven og Dag Bjørnsen som
la en flott bane. Regattasjef
Marit Sletten i samråd med
Stein Ødegård, la distansebanen med start fra Steilene.
Til neste år håper vi på
enda flere båter og at vi ser
noen flere fra Bunnefjordsiden!

Gratulerer til WASABI med
en flott førsteplass, tett fulgt
av ELDORADO på andre – habile seilere hele gjengen!
North Sails Nesodden
Høstcup ble avholdt for kort
tid siden, og går det som det
pleier så var årets arrangement strøkent. Stor takk til
Stein Ødegård for innsats
som regattasjef, Alf Magne
Andersen som banesjef og
Hanne Bjørnås, ansvarlig for
landaktivitetene.
Og ikke minst takk til de
som stiller opp og hjelper til.
Det er alltid en utfordrende og
tidkrevende jobb å få folk til
å hjelpe til, men det er nødvendig, skal vi avholde slike
arrangementer. Igjen takk til
alle – store som små.
I skrivende stund ser det
ut til at ELDORADO blir vinneren av årets Steilene Rundt,
så jeg benytter anledningen til
å gratulere dem med seieren.
Takk til Tormod Pettersen –
regattasjef som holder en rød
tråd i dette arrangementet og
legger banene for deltagerne.

STORBÅTUTVALGET: Har du
ønsker om storbåt-temaer utover
vinteren, så ta kontakt med
Vi ønsker gamle og nye deltagere tilbake neste år.
Årets Hummerseilas til
Koster står for døren, og går
9.–12. oktober. De som har
deltatt på dette, vet hva det
innebærer. Flotte seilaser, førsteklasses mat og enda bedre
selskap. Kan man ha en bedre
avslutning på sesongen? Meld
dere på! Skulle været bli ruskete, legges ruten om. Foregående år har ikke dette skjedd,
og i fjor var det flere spreke
som tok seg en dukkert lørdag
morgen kl 09.00 på Koster i 12
varmegrader.
Storbåtutvalget håper å
komme med spennende og
fengende temaer utover vinteren, men tema og dato er
ennå ikke fastlagt. Har du et
tema du mener egner seg, ta
kontakt – innspill er alltid velkomne.
Og til slutt regner jeg med
at kompisen min kommer til å
si etter Hummerseilasen:
– Det var på tross av alt en
skikkelig fin tur og vi gleder
oss til neste sesong allerede.
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