SEILFORENING

Vi er attraktive

GISKE BERLAND

Sommeren 2018 viste seg å bli en av
de aller beste her vest, værmessig sett
fra en seilers synspunkt.
Vi har vært velsignet med høye
temperaturer, gode vinder og lite regn,
formidable forhold for oss som liker å
oppholde oss på sjøen.
En tur i foreningen en vilkårlig dag
viste med all tydelighet at det gode
vært var høyt skattet: Antall tomme
båser har fulgt temperaturkurven:
jo flere dager med fint vær – jo flere
tomme båser. Og en titt på antall besøkende i havnen vår
bekrefter det samme: Stadig flere besøkende finner veien til et
kort pitstop hos oss før ferden fortsetter videre langs vestlandskysten.
Sommeren er jo ikke den tiden det er mest sportslig aktivitet,
men noen av de dyktige seilerne våre har vært i aktivitet – det
kan dere lese mer om i andre artikler her på siden.
Anlegget vårt i Kaggeviken tiltrekker seg også andre enn våre
egne faste seilgrupper. I august vil Sjøkrigsskolen dra nytte av
det gode samarbeidet de har med Askøy Seilforening. De har
lagt en samling som går over flere dager til oss. Da vil de blant
annet drive seiltrening i Hauglandsosen med fire av Ynglingene
vi «faddrer» for dem.
Og i oktober arrangeres Bergen Challenge, et «studentmesterskap» i alle typer idrett der arrangøren har lagt seilkonkurransene til Hauglandsosen. Askøy Seilforening vil her bidra i form
av regattaledelse og mannskaper på sjøen.
Vi må også nevne arrangementet i regi av FN-sambandet og
Stiftelsen Kystsogevekene i midten av august. Da samlet et par
av ungdomsskolene i kommunen sine niendeklassinger til en dag
med aktiviteter i og ved sjøen. Her spilte vi også en aktiv rolle.
Disse tre arrangementene bekrefter at jobben vi gjør og
fasilitetene vil kan tilby, både til lands og til vanns, er attraktive
for andre grupper. I bunnen ligger det selvfølgelig et ønske hos
oss om å kunne rekruttere flere aktive seilere til klubben.
Med ønske om gode temperaturer og fine dager på sjøen
ønsker jeg en fortsatt god seilsesong til alle seilere, både store
og små.
Alice Syslak, leder i Askøy Seilforening
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En elitedivisjonsmors opplevelse
Askøy Seilforening har
som kjent med ett lag i
seilsportsligaen 2018. I
år har vi tatt steget opp i
elitedivisjonen.
AV GRY HUNSTAD • Stevne
nummer to i seilsportsligaen
ble avholdt i Molde i juli, og
her følger en beskrivelse av
opplevelsen av å være mor,
supporter og medlem under et
slikt arrangement.
Fredag kveld ble det tid til
øvelses-seiling og planlegging
før helgens regattaer. Askøys
lag besto av kaptein Stian
Soltvedt, Thomas Hunstad,
Gordon Wright, Nils Olav
Handegard, Erland Handegard
og Torstein Hellebust.
Lørdagen startet med skippermøte kl. ni, som seg hør og
bør med en liten jazz-konsert,
siden den årlige jazzfestivalen
pågikk samme helgen. Det
var strålende vær, men lite
vind medførte at banen måtte
snus og det ble en del venting.
Regattabanen legges nært
land slik at det skal være
publikumsvennlig, og med
resultater på storskjerm og
speaker som informerer og
kommenterer underveis, er det
skikkelig bra underholdning.

GRY HUNSTAD
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Spesielt spennende var det
i tre av racene der vi seilte
mot naboene våre fra RAN.
Dessverre klarte vi ikke å slå
dem i noen av racene, enda så
mye vi heiet fra land (merk:
stille heiing, da det visstnok
egentlig ikke er tillatt).
Videre utover lørdagen kom
nye vindskift som gjorde at de
måtte snu banen igjen. Flere
av løpene ble kansellert, enten
fordi vinden forsvant eller på
grunn av kaos når runding av
merke eller port kom sammenfallende for begge divisjonene.
Utpå ettermiddagen på lørdag
tok vinden seg opp, og det ble
bestemt å utsette middagen
med to timer slik at man fikk
seilt mer.
Dermed ble det en lang dag
for seilere og supportere. Men
ventetiden mellom seilingen
ble brukt til hyggelig prat,

I MOLDE: Askøy-laget med
engasjerte supportere.
bading, padling, kaffedrikking,
rusling langs kaiområdet og
besøk til Scandic Seilets 15.
etasje med fantastisk utsikt. Vi
må innrømme at Molde Seilforenings sveler er kjempegode.
Vi har fått oppskriften om
noen er interessert.
Søndag var vindforholdene
litt bedre, faktisk var det et
par race utpå ettermiddagen
der det kom sterke vindkast
og flere båter nesten broachet.
Spektakulært for oss på land.
Av totalt 15 flighter ble det
bare gjennomført seks i elitedivisjonen og fem i 1. divisjon.
Askøy Seilforening endte
på 9. plass i elitedivisjonen og
det kan vi være godt fornøyde
med. Alt i alt var det en veldig
kjekk helg i Molde.
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Erfaringar etter årets regatta

I slutten av mai arrangerte Askøy Seilforening for
fjortande gongen sin årlege
«mannskapsmangelregatta»,
denne gongen som «Norgeshus Seilmakeren Doublehanded». Dei involverte
på arrangørsida har hatt
oppsummeringsmøte, og her
er noko av lærdomen som
kan trekkjast ut av årets
arrangement.

AV HARALD GJØSÆTER • Talet
på deltakarar har gått kraftig
ned dei siste ti åra, men kurva
kan synast å ha flata litt ut.
Dei fire siste åra har talet på
påmelde vore 41, 42, 32 og 37.
Alt i alt må årets regatta
seiast å ha vore vellukka.
Sjølv om det vart litt luresegling og vindstille både på
turen og returen, råka dette
dei fleste av båtane, og ingen
fekk seglasen heilt øydelagd

av vindstilla slik det gjerne
har vore i tidlegare år. Veret
var elles på arrangørens og
seglarane si side i år: Varmt
og utan nedbør, og høveleg
vind det meste av tida.
Nytt av året var at regattaen vart arrangert utan
den vanlege pit-stoppen, då
medarrangøren som skulle ha
ansvar for den måtte trekkja
seg. Arrangørane var spente
på korleis seglarane ville
reagera, men stort sett verka
det som om dei fleste tykte
dette var heilt OK, sidan løpet
var så kort (ca 110 nautiske
mil) at sjølv dei langsamaste
båtane greidde å koma seg
gjennom på om lag eit døgn.
Kommentarar av typen «Pitstopp er oppskrytt, eg har
aldri fått noko ut av dette»
og «Køyr på! Pit-stopp berre
kompliserer regattaen» var
vanlege på brygga etter regattaen og under evalueringa
etter premieutdelinga.
Utan å forskottera planlegginga av neste års regatta for
mykje, ligg det difor truleg an
til å køyra løpet i eitt også då.
Også nytt av året var at

SEILmagasinet ikkje hadde ein
journalist til stades på Askøy
som kunne analysera stoda
fortløpande og laga reportasjar undervegs. I år vart mediajobben gjort av lokale krefter.
Ikkje minst den segl-faglege,
analyserande oppfølginga av
regattaen frå time til time
var sakna, men sporinga av
båtane i regi av SEILmagasinet/TracTrac var populær. Og
ho som hadde ansvaret for å
oppdatera regattasida med
stoff gjorde elles ein god jobb.
Og ikkje minst kom det inn
mange situasjonsrapportar frå
seglarane undervegs.
Det sikraste teiknet på
at regattaen var vellukka
var alle dei blide fjesa som
var å sjå på kaien og under
premieutdelinga. Eller som
det vart rapportert frå båten
«Carolina av Alvøen» i ein
videoreportasje, som var
sterkt medverkande til at
dei vann medieprisen i år:
«Spinnakeren står fint. Livet er
herlig. Livet er en gave!».
Stort meir konsist går det
neppe an å oppsummere årets
«Seilmakeren doublehanded».

