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En helt vanlig tirsdag…
Klokka nærmer seg 15.30 og jeg er sånn
passe utålmodig i møtet. Det er ingenting jeg heller vil enn bare å komme
meg ut derfra. Jeg har vært på jobb
siden 07.00, en jobb jeg for øvrig liker,
jeg er bare ikke nevneverdig interessert
i å være der akkurat nå. Tankene er allerede på å stramme rigg, hvor mye skulle
det egentlig blåse i dag? Skal den være
crazy-banana-stram, eller skal den i
Base? Jeg sjekker værmeldingen på
telefonen. Det skal ikke blåse så veldig
mye, så jeg legger fra meg både Base og gærne bananer.
Møtet går på overtid, det kribler i hele kroppen etter å komme
seg ut. Jeg begynner å lure på hvor mange som kommer til å
dukke opp på banen i dag. Det er 48 Expresser påmeldt tirsdagsserien – 48! Jeg begynner å dagdrømme om hvor utrolig kult det
hadde vært om alle bestemte seg for å møte opp samme tirsdag.
Jeg tar meg i å lure på hvor mange andre steder i verden det
skjer at så mange entypebåter møtes i en helt ordinær ukentlig
regatta. Jeg velger å tro at det ikke er så mange steder.
Møtet er over og jeg kommer meg ikke fort nok ut av bygget
og inn i bilen. Siw står allerede og venter utenfor Sandakersenteret. Hodet begynner å tenke mer og mer på trim, mindre på
jobb. Jeg fikk egentlig ikke med meg de siste minuttene av møtet.
Fergemannen kommer i det vi går ned på brygga. Ane er allerede i
båten, Cathrine er rett bak oss og jeg lurer på hvor mange ganger
Gabi rekker å skifte på vei ut til banen.
Bjørn er på vei ut med bøyene. «FriiStilt» er ute av båsen og
har heist seil før vi rekker å få i gang motoren. «Glory» flekker
på Glory-låta. Seilhanskene er på og «Regattamaskinen Asbjørn»
er klar til å legge fra. Det er en helt vanlig tirsdag, men tirsdag
er den beste dagen i hele uken. I det båten skyves ut fra brygga
og jeg får sola i ansiktet, kan jeg ikke annet enn å tenke at jeg
er utrolig heldig som seiler på dette laget, i denne foreningen, i
denne båten. Livet mitt hadde vært fattigere uten Oslo Seilforening, Express og laget på Regattamaskinen.
Camilla Foss Hanssen, dagdrømmende konsulent,
leder for Expressklubben og medlem av Oslo Seilforening

Vi gratulerer «Team Glory»
med seieren i årets kretsmesterskap i Express.
Etter krevende forhold
med veldig mye vind første
dag (12–15 m/sek), hvor 5 av
25 Expresser mistet masten
og «Glory» klarte å komme
5 minutter for sent til start,
seilte Geir Victor Svendsen
og mannskapet hans inn til en
nest siste plass.
Det stemte bedre for laget den andre dagen, og med
en andre og tredjeplass holdt
dette akkurat til seier også
denne gangen. Sølvmedaljen
ble tatt av OS-laget «Proxy»

Visste du at Oslo Seilforen
ing arrangerer onsdags
regattaer sammen med
KNS? Og at regattaene er
for tur- og havseilere? Og
at seilasene er åpne for alle
foreninger? Her kan alle
være med, enten de har seilt
mye før eller er helt ferske.
AV KARINA ERIKSEN • Vi er allerede halvveis i årets seilsesong, og samarbeidet med
KNS har hittill vært vellykket
selv med svært varierende forhold og mye dårlig vær.
Antall deltagere i Expressklassen er høyere enn noen
gang. Med 48 påmeldte lag
og med nærmere 40 båter på
startlinjen på en tirsdag, må
det være rekord for midtukeseilaser.
Det er også svært gledelig
å se at det er mange deltagere
i både 11-Meter- og Drakeklassen på flere av tirsdagene.

3.–7. aug
Sommerleiren Seilglede 3 – seiling for alle, på Lille Herbern (SFO/Dagtid)
10.–14. aug Sommerleiren Seilglede 4 – seiling for alle, på Lille Herbern (SFO/Dagtid)
15. aug
Listen for vinteropplag legges ut for de som hadde plass forrige vinter
15.–16. aug OS Strandhugg
10. aug
Første dag vannsportklubben høst, + 5 mandager fremover kl. 17.30
11. aug
Start OS og KNS tirsdagsseilaser for entype kjølbåter
		
+ 5 tirsdager fremover kl. 18.00 (ikke 18.8 - Kongens serie)
12. aug
Start KNS og OS onsdagsseilaser for Norrating / Tur- og hav
		
+ 5 onsdager fremover kl. 18.00
12. aug
Første dag flerskrogsgruppa + 5 onsdager fremover kl. 17.30
12. aug
Start RS Fevagruppa (10-15 år) + 5 onsdager fremover kl. 17.30
13. aug
Første dag ungdomsgruppa høst, + 7 torsdager fremover kl. 17.30
Fullstendig aktivitetskalender med alle foreningens aktiviteter finner du på foreningens
hjemmeside.
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med Stein Sørlie & co og
bronsen til OS-laget «Orca»
med Gunnar Velten & co.
Det var totalt 33 deltagende båter med i mesterskapet.

KRETSMESTERE: Det holdt
akkurat til seier i årets KM
i Express for Geir Victor
Svendsen og hans mannskap
om bord i GLORY.

Onsdagsseilasene med KNS
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Årets onsdagsseilaser er
definert som treningsseilaser,
og det betyr at du får kyndig
veiledning på regattabanen.
Landslagsseileren Aleksander
Wang-Hansen stiller som
trener og coach, og filmer og
veileder underveis. Det arrangeres også debrief etter hver
regatta, så her er det mange
tips å hente.
Vi fikk selv oppleve dette på
en av våre seilaser, hvor treneren kom bort og foreslo at vi
skulle dra opp skjøtvognen på
løygangen. Utfordringen var at
det ikke er løygang i båten, men
da kom treneren med noen andre forslag som virket godt!

Seilasene gir deg god trening på startprosedyrer, rundinger og så videre. Og blir vi
mange nok, er det god trening
til for eksempel Færder’n.
Det seiles på faste merker
for NOR Rating uten spinnaker. Båter som ikke har måltall
på sin båt, bes kontakte KNS,
så løser vi det «problemet».
Etter seilas og debriefing,
serveres det enkel mat og
drikke i KNSs klubblokaler på
Dronningen.
Så om du er ny, gammel,
erfaren eller aldri har seilt før
– meld deg på for en hyggelig
ettermiddag på fjorden!

OSLO SEILFORENING I SEILSPORTLIGAEN
Norsk Seilsportsliga starter
denne høsten med kvalifisering til sesongen 2016.
I denne konkurransen skal
seilforeninger konkurrere mot
hverandre og Oslo Seilforening stiller selvsagt med et lag.
Seilsportsligaen
arrangeres 25.–27. september for
15 seilforeninger på Østlandet, og det skal konkurreres i
J/70. Tilsvarende kvalifisering
vil også foregå på Vestlan-

det og de 15 beste lagene vil
kvalifisere seg til neste års
Seilsportsliga, som vil bestå
av fire stevner på fire ulike
steder i landet.
Klubbmestesterskapet
i
Express fungerte som kvalifisering for Oslo Seilforenings
lag. Laget vil være et mix-lag
med seilere fra ulike båter
hvor begge kjønn vil være
representert, samt en seiler
under 25 år.

LEDIGE PLASSER PÅ SOMMERLEIREN SEILGLEDE
Oslo Seilforening arrangerer sommerleir for barn og unge i
ukene 32 og 33, og vi har fortsatt noen ledige plasser på leirene.
Her har barna en strålende mulighet til å kose seg på Lille
Herbern med masse seiling, roing, Spenning og Glede.
Mer informasjon samt påmelding finner du på foreningens
hjemmeside.

