ASKER

SEILFORENING

ÅRETS ASKERSEILER: Det er mange trofaste bidragsytere som bidrar til foreningens fremdrift som fortjener
en nominasjon.

ÅRETS ASKER-SEILER

Hvem vil du skal bli Årets Asker-seiler?

Vi oppfordrer nå alle
medlemmer til å sende inn
sin nominasjon til Årets
Asker-seiler.

AV ANDERS G. LARSSON • Årets
Asker-seiler skal tildeles en
som utøver god sportsånd
og sportsmoral, og som i stor

grad bidrar til å fremme et
sosialt og godt idrettslig miljø
i foreningen. Aktiv deltagelse
på trening og regattaer vil
også bli tillagt vekt.
Prisen er ikke avhengig resultatene på regattabanen.
Tidligere vinnere av prisen
«Årets Asker-seiler» er:

2009 – Lars Reidullf
2010 – Martin Baklid
2011 – Roald Strangstadstuen
2012 – Ole Gunnar Tveiten
2013 – Sergey Zaikov
2014 – Pål Stiansen
2015 – Svend Edland

ASKEROPTIMISTEN 2016

Gjennomført under veldig gode forhold
Som vanlig møtte en stor
samling spente store og små
seilere på Blakstadtangen
for årets AskerOptimisten
den siste helgen i august.
AV ANDERS G. LARSSON • Under
lørdagens seilas var det strålende og rolige forhold, men
mer vind på søndagen resulterte i en del utfordringer for
enkelte seilere på ytre bane.
Det var som alltid mange
klasser og mange premievinnere, så vi henviser til vår
webside (asker-seilforening.
no) for komplett resultatliste.
På nettsidene har vi også samlet noen veldig fine bilder fra
arrangementet.
Vi takker alle deltagere og
arrangementskomitéen for et
vel gjennomført stevne og ønsker alle tilbake neste år igjen.
KÅRE ELNAN

Asker Seilforening har i år påtatt seg
mange store arrangementer, og vi er
stolte og takknemlige for at vi har en
så fantastisk medlemsmasse som stiller
opp og gjør dette mulig. Mange takk!
Vi arrangerer hvert år en «Takk for
hjelpen»-fest der alle som har bidratt,
blir invitert. De siste årene er festen
blitt arrangert etter jul, men i år vil den
bli arrangert før jul for at ikke avstanden mellom arrangementene og takken
blir altfor stor. Invitasjon kommer.
Styret i Asker Seilforening har jobbet med hvordan vi kan bli
mer produktive og effektive i arbeidet til beste for våre medlemmer.
Styret vil fremover arbeide mer strategisk, mens vi overlater til
en sterk komitéstruktur å drive klubben fremover til daglig. Komiteene får en helt sentral plass i klubbens interne liv fremover og
vil ledes av et styremedlem som har direkte kanaler inn i foreningens styre og dermed kan sikre raske og helhetlige beslutninger.
Vi presenterte en skisse av komitéstrukturen på forrige årsmøte,
og vi har prøvd å jobbe etter denne modellen i 2016. I flere av
komiteene har vi fått til en god arbeidsfordeling mellom komité
og styret. Dette har gitt mer konstruktive og fokuserte prosesser.
Komiteene har plass til alle som har lyst å bidra. Vi trenger
klassekapteiner som bindeledd mellom seilere, foreldre, trenere
og klubben, vi trenger kioskansvarlige som passer på at utstyr,
vaktlister med mer er på plass, vi trenger noen til å passe på at
følgebåtene får det stellet de skal, og vi har behov for hjelp til å
koordinere søknadsprosesser i forbindelse med oppgradering på
Tangen.
Vi har i dag gode hjelpere overalt, men det er plass til flere
og oppgavene er så forskjellige at det er plass til absolutt alle
som har lyst til å bidra. Jeg kan love at dere blir involvert i et
stimulerende miljø, og at det blir morsommere å være på Blakstadtangen. Har du lyst til å bidra så send meg gjerne en mail på
leder@asker-seilforening.no.
I forrige leder informerte jeg kort om arbeidet i anleggskomiteen fordi det pågår mye og det jobbes veldig godt med å vedlikeholde og forbedre vårt flotte anlegg.
Ny følgebåtbrygge vil være på plass før neste sesong, og begge klubbhusene får sårt tiltrengt vedlikehold.
Vi har i flere år oppfordret alle til å begrense bilbruken og
kun bruke Tangen til av- og pålessing. Vi har dessverre sett at
slike oppfordringer ikke har gitt ønsket resultat, og det er stadig
parkerte biler i området som er tiltenkt seilaktivitet. Vi vil derfor
sette ut fysiske skiller som separerer området som er ment for
av- og pålessing fra området for seilaktivitet.
Det er fint å seile utover høsten, og jeg regner med at seilaktiviteten vil pågå så lenge det er isfritt. Det blir som vanlig opplag
av storbåter på Tangen i vinter, men det blir organisert slik at det
ikke skal være til hinder for jolle- og brettseiling.
Svein Are Løtveit, leder i Asker Seilforening

ANDERS G. LARSSON

Seilervenner

FRISKT: Friske forhold i strålende
sol under årets AskerOptimisten.
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INNETRENING

Ny rekord for Sjøsprøyt
Sommeren på Sjøsprøyt har
vært strålende. 195 barn
har deltatt i løpet av sommeren, og det er ny rekord!
AV KARL HENRIK EJDFORS • Det
er veldig hyggelig at vi klarer
å øke antall deltagere, spesielt
med tanke på den sterke konkurransen fra andre aktører i
nærmiljøet. Årsaken er nok at

TEAM ASKER KLAR FOR OPPRYKK!
Etter nervepirrende seilaser ble det til slutt klart at Asker
Seilforening med en 3. plass totalt i år er videre til 1.
divisjon i neste års seilsportsliga.

NORGES SEILFORBUND

AV ANDERS G. LARSSON • Under det siste stevnet i Askøy Seilforening utenfor Bergen var det Brian Raastad, Marthe
Bjerkåsholmen, Anders Bolstad og Terje Sorteberg som utgjorde Askers lag. De endte på 5. plass, men det var nok til å
sikre avansement.
I totalen tok Grimstad en knepen 2. plass med minste mulige margin til Asker på 3. plass (begge lag landet på 49 poeng). Komplette resultatlister finner dere på seiling.klubb.nif.
no/seilsportsliga.
Vi gratulerer Team Asker for meget godt gjennomført sesong!

vi har et unikt tilbud med små
grupper, mellom fire til seks
barn per instruktør, og mer
fokus på seiling enn konkurrentene.
Med denne tette oppfølgingen klarer vi å gi en trygg
og god introduksjon til seiling
og båtliv for barna. Håpet vårt
er at en håndfull av barna har
fått sansen for seiling og ønsker å starte med seiling i As-

ker Seilforening til høsten.
Med så mange barn og
små grupper trenger vi mange
instruktører. I år har 23 forskjellige instruktører hatt jobb
på Sjøsprøyt. Det er en flott
jobbmulighet for aktive seilere
og gir klubbens nåværende og
fremtidige trenere fin erfaring.
Andungene er i flittig bruk
på Sjøsprøyt, og de utgjør en
trygg plattform for å lære sei-

SJØSPRØYT: Kullseilingsøving
under kontrollerte forhold.
ling. Takket være Lasse Nauman og andungemiljøet på
Børsholmen har vi ti Andunger
som hvert år er klare til den
første Sjøsprøyt-uken.
En stor takk til alle instruktører og hjelpere for at vi har
fått til fire flotte uker på Sjøsprøyt i sommer. Og ikke minst
en stor takk til alle barna som
har deltatt.
Velkommen tilbake i 2017!

REGATTASESONGEN 2016 OPPSUMMERT

Stor takk til alle bidragsytere
Sammenlignet med 2015
har regattaaktiviteten
i Asker Seilforening økt
betraktelig uten at antall
frivillige har økt i samme
takt. Mange har nok merket
dette.

AV VALBORG STIANSEN • I 2016
er følgende syv regattaer blitt
arrangert i foreningen:
• Norgescup for Optimist A
og B, Laser, E-jolle og 29er
• Tirsdagsregatta for alle
joller, brett og Andunger
• Onsdagsregatta for storbåt inkludert Soling
• Oslofjorden Rundt for
shorthanded og full besetning
• AskerOptimisten for joller
• NM-helg for 29er, Finnjolle, Andunge og RS Feva
• Klubbmesterskap i forskjellige klasser
Det har vært arrangert mer
en 140 seilaser (mot 80 i fjor),
og 600 båter (mot 380 i fjor)

har deltatt i løpet av sesongen.
For å få til dette har over
180 frivillige (mot 160 i fjor)
vært med i arrangørstaben. De
har bidratt som banemannskap og med tilrettelegging
på land.
Vi har begynt å planlegge
sesongen 2017, og kan allerede nå fortelle at vi planleg-

ger en roligere regattasesong,
kanskje mer i tråd med aktivitetene vi hadde i 2015.
På tampen av sesongen vil
jeg på vegne av Asker Seilforening rette en STOR TAKK til
alle de fantastiske medlemmene og foresatte som har
bidratt til at vi har kunnet
gjennomføre alt dette!

MORTEN JENSEN

AV SUNNIVA RISAN • Sunniva
har gått lederkurs for ungdom og trener 1 som arrangeres av Norges Idrettsforbund og er tennistrener
i Asker Tennisklubb (med
internasjonal trener 1-sertifisering av International
Tennis Federation).
Sunniva vil satse på
et opplegg som er både
morsomt og lærerik, samtidig som hun vil tilpasse
treningsprogrammet for
seiling. Det blir lagt opp til
balansert trening og fokus
på muskler som brukes i
seiling.
Mer informasjon om
opplegget, treningstider og
påmelding kommer innen
kort. Følg med på askerseilforening.no og vår
Facebook-side.

KRISTIAN CARLSTEDT

Også denne vinter vil
vi satse på innetrening. Målsettingen er
at treningen skal være
både morsom og lærerik.
I år er Sunniva Risan
hovedtrener.

GLADE VINNERE FRA NM I 29ER: Fra venstre - på 3. plass Pia Dahl
Andersen (KNS) og Nora Edland (Asker), på 1. plass Jostein Aker og
Jacob Undrum (Tønsberg), på 2. plass Emilie Dahl Andersen (KNS) og
Maren Edland (Asker).
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