ÅSANE

Inspirerende rekruttering
Etter en fantastisk sommer på sjøen har
vi akkurat gjennomført en meget vellykket høstsamling tidlig i sesongen for
vår ungdomsgruppe. Dette for å få flest
mulig seilere med oss på kretsmesterskapet om et par uker og en fin start på
høstsesongen.
Med blant annet midler fra GjensidigeStiftelsen har vi denne sesongen
investert i mer rekrutteringsutstyr, fått
et enda større fokus på rekruttering og
startet en større brettgruppe. Vi synes
det er svært positivt det fokuset som søknaden til GjensidigeStiftelsen har bidratt til når det gjelder utvikling og hjelp til rekrutteringsmateriell.
Vi driver med en smal idrett som vi ønsker å få bredere i antall
utøvere og vi arbeider for å tilgjengeliggjøre den for flest mulig.
Imidlertid er det et tøft farvann vi seiler i, med mye forskjellig vær
og ofte kalde forhold. Vi ser vi fikk et for stort frafall i forbindelse
med rekruttering tidlig i vår. Vi hadde suksess i seilerskolen der vi
hadde investert i gode våtdrakter til utlån, og dette tilbudet vil
vi utvide med tørrdrakter for våre yngste seilere som begynner
tidlig i sesongen. Vi håper dette vil bidra til enda med engasjerte
seilere.
Det er mye flott aktivitet blant våre storbåtseilere, men vi har
fortsatt rom for flere aktive seilere og starter et prosjekt denne
høsten for å få enda flere på regattabanen.
Vi gleder oss til en aktiv høstsesong.
Mer informasjon kommer, så følg oss på Facebook eller besøk
vår hjemmeside aasane.no.
Arne Berven, leder i Åsane Seilforening

HØSTSAMLING – VIKTIG START PÅ SESONGEN
I år startet vi med høstsamlingen tidligere enn normalt for ikke
å komme i konflikt med Stor-NM og for å få flest mulig med
på kretsmesterskapet 23.–24. september i Bergens Seilforening.
Vi åpnet for noen nye medlemmer og selv med en del seilere
på ferie, samlet vi 29 seilere til Optimist, RS Feva og seilbrett.
Med rekord i vindstyrke om natten ble det fine forhold, men
også tidvis for mye vind for de yngste. Men alt i alt fikk alle en
god opplevelse, og vi har lagt det første grunnlaget for en flott
høst med mye aktivitet.

JARLE VIKA

SEILFORENING
VAKKERT: Når vinden uteblir kan man i hvert fall glede seg over den vakre himmelen i solnedgangen.

SHETLAND RACE 2014

En flott opplevelse

Årets Shetland Race bød på
alle typer forhold. Skipperen
på MISS MARIANNE, Jarle
Vika, forteller fra turen.

AV JARLE VIKA • 25. juni kl 0830
gikk vi fra Åstveitvågen nord
for Bergen med kursen satt for
startområdet ved Marsteinen
fyr. Om bord var Marianne,
Bjørn og Stein Håvard som
førstereisende, og Jan Erik og
meg selv som har vært over
til Shetland noen ganger. Vi
spiste en god middag ved kai
i nærheten av startområdet,
og vi ankom Marsteinen fyr 10
minutter før startskuddet gikk
for seilasen.
To vaktlag og et vaktsystem med tre timers intervaller
ble satt fra start. Vi bekymret
oss over stillebeltet som var
meldt utenfor kysten og tenkte
at det ville være lurt å seile
for å unngå dette. Vi slapp å
bekymre oss lenge, for vi fikk
nesten 22 timer i stillebeltet
sammen med resten av feltet.
I denne perioden fikk vi testet
hvor sjøsterke vi var, da det var
mye gammel «dønning» og ingen vind som kunne stabilisere
båten.
Nordavindskulingen kom
neste dag (torsdagen) rett fra

NYE SEILERE: Sommerskolen
bidrar til rekruttering.
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leiebil. Fantastisk mye fint å se
både syd og vest på øya.
Søndag morgen var det
skippermøte med påfølgende
avgang fra Lerwick kl. 11.00.
Vi fikk en jevn og god bris fra
start inntil vi traff på stillebeltet som effektiv blokkerte
alle akser inn til målområdet.
Noen timer med driving ble
det før vi fikk vind som holdt
inn i målområdet.
Det er kun en forklaring på
hvorfor vi lyktes.
Mannskapet kan takkes
for utrolig driv fra start til
mål. Dette drivet må ha vært
egengenerert, for vi visste
ikke hvordan vi lå an i forhold
til de andre seilerne på noe
tidspunkt under overfarten.
Vaktrulleringen og måltider
ble avviklet på en god måte
underveis og dette resulterte
i utholdenhet.
PREMIER: Vinner av Class2
NOR Rating, Jarle Vika til høyre.

SOMMERSKOLEN OG REKRUTTERING
For første gang arrangerte
seilforeningen sommerskole
31. juni–4. juli. Den ble en
stor suksess. To av våre eldste
seilere fra ungdomsgruppen
var instruktører og deltagerne fikk prøve seg på seiling
med RS Feva og brett i tillegg
til en sosial avslutning med
ulike vannsportleker.
Det er ikke tvil om at
sommerskolen er et flott
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siden, opp i 27 knop i korte
øyeblikk. To rev i storseilet og
forseilet oppe sørget for en
jevn og god fart til vi var i mål.
En flott innseiling til Lerwick
i en vindfull sommernatt var
en minnerik avslutning på den
første etappen.
Vel fortøyd begynte vi på
både den nydelige kyllingpastaen og laksepastaen som
vi skulle spist underveis istedenfor ferdigsmurt brødmat.
Måltidet ble etterfulgt av litt
soving. Etter noen timer våknet både byen og vi.
En fin spasertur, samt et
forfriskende bad i svømmehallen sørget for at vi ble restituert. Vi koblet oss omsider
på omverdenen (internett) og
sjekket om det var kommet
resultater. Det var kjekt å se
at konkurranseseileren SOLO
(Express 40) som eneste båt,
hadde klart å få bedre tid enn
MISS MARIANNE.
Senere denne fredagen var
det premieutdeling og servering av et flott måltid med
fingermat i hyggelig lag. På
Boating Club var det fortsatt
mulig å få snakket med flere
seilere, samt å lytte til toner
fra lokale helter. Lørdagen var
satt av til en runde på øya i

supplement til vår tradisjonelle rekrutteringssamling i
slutten av april. Med gode
våtdrakter til utlån, som klubben har investert i, fikk alle en
god opplevelse også i vannet.
Vi ser at vår tradisjonelle
rekrutteringssamling i slutten
av april kan oppleves kald og
de yngste kan bli litt skremt
om de havner i vannet på
grunn av kulden. Ikke alle er

like godt kledd og vi tror disse
samlingene vil få en enda
større suksess om vi klarer å
investere i noen tørrdrakter
som vi kan låne ut de første
to månedene. Målet vårt må
være å få dette på plass til
neste års rekrutteringssamling i april. Det er viktig med
en god introduksjon til seilingen hvis vi skal få rekruttert
flere unge seilere.

