Det går igjen mot lysere
tider
Nå nærmer sesongen seg med stormskritt. Det er stor aktivitet i Oslo Seilforenings ulike grupper. Her planlegges
det for årets sesong.
Mye skal på plass. Årets hovedaktivitet er NM i Express 23.–25.
august. Her trenger vi mange frivillige
medlemmer som kan ta i et tak.
Dette kommer til å bli skikkelig moro for seilere, arrangører og
frivillige. Heng deg på og bli en del av noe stort. Per i dag er
det 23 forhåndspåmeldte båter, og vi regner med at det blir et
sted mellom 60 og 70 Expresser på startlinjen. Ta kontakt med
administrasjonen om du vil være med å bidra.
Jeg ser også med glede frem til å ta fatt på en ny sesong –
treffe gamle og nye venner på Lille Herbern. Årets dugnad er
helgen 4. og 5. mai. Dette er en kjempefin anledning til å treffe
andre medlemmer og å gjøre en innsats for den perle av en øy
vi har.
I mellomtiden vil jeg ønske dere alle en fortsatt fin vinter.
Vi ses plutselig.
Dag Andersen, leder i Oslo Seilforening

Velkommen til felles innsats
Hvert år arrangerer vi vårdugnad ved sesongstart så
vi kan få satt den fine øya
godt i stand til en ny sesong.
AV JAN PETTER GAMBORG • På
grunn av den sene påsken
blir dugnaden i år den første
helgen i mai.
Dugnaden er både lørdag
og søndag fra kl. 10.00
til 16.00, og det serveres
pølselunsj midt på dagen og
middag på kroa etter hver dag.
Vi gleder oss til å se alle
igjen.
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FØLELSEN: Dugnaden er en strålende anledning til å få den gode «Lille
Herbern»-følelsen i kroppen og bli bedre kjent med andre medlemmer
samtidig som man tar i et tak for fellesskapet.

Vårklargjøring og utsett av båter fra opplag
Vi nærmer oss igjen tiden
for båtpuss og klargjøring
til ny sesong.
AV JAN PETTER GAMBORG • Foreningen holder i vinter noen
medlemskvelder sammen med
KNS. Det er både satt opp
riggtrim 2. april og plastreparasjoner med mer hos Maritim
10. april, hvor man kan få
gode råd og tips om hvordan
man kontrollerer og reparerer
på best mulig vis. Det vil også
være egne medlemstilbud.
Ettersom påsken kommer
veldig sent i år, vil utsett av
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DUGNAD PÅ LILLE HERBERN 4. OG 5. MAI

UTSETT: I år blir det utsett av båter den første helgen etter påske,
27.–28. april.
båter fra vinteropplag på Lille
Herbern være 27.-28. april, så

det gjelder å få gjort ferdig
båten senest i påsken.

TERMINLISTE/AKTIVITETSKALENDER

OSLO SEILFORENING SKAL ARRANGERE NM FOR EXPRESS

13. mar

I år er det igjen vår tur til
å arrangere NM for Norges
desidert største kjølbåtklasse, Albin Express. Dette
er vi veldig glade for, og vi
regner med å ønske mange
båter velkommen 23.–24.
august.

Årsmøte i Oslo Seilforening hos KNS - Seilsportsenter Ulabrand, Bygdøy Sjøbad
16.–17. apr NSF Seilting
27. mar
Medlemskveld Ulabrand: Knuter, moderne
spleis, softsjakler og så videre
2. apr
Medlemskveld Ulabrand: Riggtrim med Seilbåtservice
10. apr
Medlemskveld Maritime: Plast- og gelcoatreparasjon med mer
27.–28. apr Sjøsetting av båter fra opplag
30. apr
Kickoff tirsdagsregattaer (Express-klinikk med
North Sails?)
1. mai
Bjørvikasprinten, start kl. 12.00
2. mai
Start Ungdomsgruppa kl. 17.30 (ikke 30.5)
4.–5. mai
Dugnadshelg og strandryddedag på Lille
Herbern kl. 10.00–16.00
VIKTIG! Sett av datoen!
6. mai
Start vannsportklubben (6–12 år)
+ 5 mandager fremover kl.17.30 (ikke 10.6)
7. mai
Start Oslo Seilforening og KNS tirsdagsseilaser
for entype kjølbåter kl. 18.00
Fullstendig aktivitetskalender med alle foreningens aktiviteter finner dere på foreningens hjemmeside.

AV JAN PETTER GAMBORG •
For å arrangere et så stort
arrangement kreves det
også mange arrangører
og frivillige, så om du har
lyst til å være med å ta i et
tak, send en mail til post@
osloseilforening.no så får
vi satt deg på listen. Det er

mange forskjellige oppgaver
som skal løses, så behovet
for frivillige er stort.
Påmeldingen til mesterskapet er åpnet, og du finner
påmelding, kunngjøring og
mer informasjon på Manage2Sail og via foreningens
hjemmeside.

SOMMERLEIRENE BEGYNNER ALLEREDE Å FYLLE SEG OPP
Som i 2018 åpnet vi påmeldingene til årets sommerleirer på Lille Herbern allerede før jul.
Leirene var veldig populære i fjor og alle ukene ble utsolgt, noen allerede før sesongen startet.
Vi anbefaler derfor alle som ønsker å få med barna sine på sommerleir å være raske med å
melde på, så barna blir sikret denne fantastiske opplevelsen.
Informasjon og påmelding finner du via våre nettsider osloseilforening.no.
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