RAN

VINTERSOL: Ingrid Wiik og Sunniva Knudsen nyter vinterlige, men fine seilforhold.

JOLLEGRUPPEN

Ny sesong med mange høydepunkter
Kulden biter for tiden godt
fra seg på Vestlandet, men
dette stopper ikke ivrige
jolleseilere. Og nå ligger et
nytt år foran oss.

ESPEN BØRRESEN

De fleste er nå ferdig med årsmeldinger og forberedelser til årsmøter. Slik
er det også for meg. Jeg var jolleseiler
i ungdommen, har vært jollepappa, er
storbåtseiler og jeg har hatt forskjellige
verv i foreningen, hvorav fire år som leder. Nå er ringen sluttet. Litt vemodig er
det, men det skal også bli godt å kunne
betrakte det hele litt fra sidelinjen. Det
betyr ikke at engasjementet og interessen for foreningen er borte.
Årene har gått utrolig fort. En av
hovedgrunnene til det er selvfølgelig alle styre- og utvalgsmedlemmene som har tatt sine oppgaver seriøst. Jeg har vært utrolig
heldig som har kunnet stole på at andre gjør det de skal. Slik
er det ikke alltid. Ofte ender lederen opp med å gjøre alt selv.
Medlemmene har vært engasjerte og stilt opp på arrangementer
og dugnader.
Det har skjedd mye på disse fire årene. 2012 var det første
året foreningen var gjeldfri etter utbyggingen. Likevel måtte vi
ta opp et lite lån grunnet stor slitasje på det flytende anlegget.
I tillegg gikk vi til anskaffelse av en sikrings- og arrangørbåt,
HJELTEKONGEN. Økonomien er under kontroll, men vi vil alltid ha
for lite penger til alle gode og ønskede formål.
I 2013 – mitt første år – fikk vi tildelt VM i Zoom8. Forberedelsene startet umiddelbart. Det var mange år siden Ran hadde
arrangert et mesterskap i denne størrelsesorden. Et slikt stort arrangement stilte derfor store krav til forarbeidet. Medlemmene
stilte opp, og vi fikk mye fortjent skryt for innsatsen. I tillegg tok
Ran både gull og sølv i gutteklassen!
I forberedelsene til VM i Zoom8 fikk vi blant annet rustet opp
anlegget. Alt regattateknisk utstyr ble supplert og fornyet. HJELTEKONGEN fungerer utmerket og har satt en standard på våre
arrangement. Derfor er det ekstra moro når våre NC-seilere får
tilbakemeldinger på at andre arrangementer blir sammenlignet
med våre.
Sportslig har Ran hatt en fin utvikling. Flere seilere har vært
kvalifiserte til VM og EM i Optimist. Jollegruppen er en av de aller
største i landet, og Ran konkurrerer om de øverste plassene på
landsplan. Vi skal heller ikke glemme entype- og tur- og havseilerne. De gjør det også godt der de deltar enten det er Shetland
Race eller Hordacup. Sist sesong tok Ran gull i Yngling-NM!
Ranheim, det gamle klubbhuset som er over 100 år, får også
en ansiktsløfting. Taket er tettet og ny skifer blir lagt på. Foreldrene i jollegruppen har brettet opp ermene og satser på å
oppgradere hytta. Den er utrolig populær som overnattingssted
under arrangementer og samlinger.
Det har vært mye å glede seg over. Med den entusiasmen som
medlemmene viser, blir det helt sikkert mye å glede seg over i
fremtiden også.
Med disse ordene vil jeg takke for meg.
Harald Blø, leder i Ran Seilforening

AV ESPEN BØRRESEN • Det har
etter hvert blitt tradisjon å
starte det nye året med en tur
på fjorden. 1. nyttårsdag samlet det seg en fin gruppe jolleseilere og foreldre i Ran for litt
seiling – i år i flott vintervær
med blå himmel og lett vind –
og for litt sosialt samvær med
kaker og varm kakao.
2016 blir (som vanlig) et
hektisk år for jolleseilerne.
Vårsesongen er tettpakket
med samlinger, lokale regattaer og norgescuper. Sesongen
i Ran Seilforening starter for
alvor med kretssamling i begynnelsen av mars. Den siste
samlingen i 2015 hadde over
50 deltagere, og vi håper vi ser
alle igjen til våren.

NYTTÅRSSEILAS: Jolleseilerne møttes på årets første dag.

ESPEN BØRRESEN

Takk for fire gode år som leder
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SEILFORENING

DELTOK: Fra venstre Ingrid Wiik, Ina Valeur Børresen, Sunniva Knudsen,
Celia Valeur Børresen, Erik Karlsen, Inger Margrete Vabø, Lars Andre
Vabø og Alexander Valeur Børresen.

PINSELEIR. Pinseleiren i Ran
Seilforening er det store høydepunktet på vårsesongen. Til
denne kommer seilere fra hele
Vestlandet, men i år håper vi
at vi kan trekke noen seilere
også fra andre deler av landet.
På pinseleiren i Ran står
alltid det sportslige i fokus
– både for de eldste og de
yngste. For de yngste seilerne
gir tre dager med seiling et
enormt løft. Disse seiler gjerne
kun et par timer i uken ellers.
Det sosiale er også svært
viktig. Pinseleiren i Ran er en

nokså kompakt samling, som
gjør at bekjentskap og vennskap stiftes på tvers av klasser
og aldersgrupper.
NM. Et annet høydepunkt i
2016 er NM for Laser 4.7 og
Radial som skal arrangeres i
Ran Seilforening 24.–25. september. Vi er svært glade for å
få tildelt dette mesterskapet.
Lasergruppen har hatt et stort
oppsving i Hordaland de siste
årene – så det er mange sei-
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lere som nå ser frem til et NM
på hjemmebane.
Vi håper også på god deltagelse fra resten av landet slik
at vi kan få en flott regatta
med verdige norgesmestre. Vi i
Ran Seilforening skal i alle fall
gjøre alt vi kan for at det skal
bli et godt og vellykket NM.

TRADISJON: Nyttårsseilasen er
blitt en fast tradisjon i Ran.

