HAUGESUND
I skrivende stund har vi fint høstvær på
Vestlandet med fremdeles gode muligheter for korte og lange seilturer på
sjøen. Våre jolleseilere reiser fremdeles
landet rundt på samlinger og de siste
NC-er for i år. Jeg må si at seilsesongen
går fryktelig fort, og før vi vet ordet av
det må vi allerede begynne å tenke på
klargjøring av båtene og seilforeningen
for vinteren. Vi har ikke klart å gjennomføre alle gode planer styret hadde
i begynnelsen av året, men året er ikke
ferdig ennå. Dessuten har vi da allerede noen mål for neste år!
En ting som ikke kan vente til neste år, er oppgradering av
tre-piren. Foreningen har inngått en avtale med en lokal entreprenør. Arbeidet starter i begynnelsen av desember og skal være
ferdig før jul. I denne perioden blir det vanskelig å komme frem
til båtene på flytebryggen.
I regi av Rogaland Seilkrets er det en del kurser planlagt fra
november av. I første omgang er det et Trener 1-kurs hvor vi er
så heldig å ha fått Iens Ludvig Høst, leder av NSFs trenerutvalg,
som kursleder. Senere blir det Dommer 1/Arrangør 1 kurs, som er
egnet for aktive ungdomsseilere og foreldre som ønsker å støtte
sine unger på regattabanen og hjelpe til med klubbmesterskaper.
Vi håper at vi har noen interesserte medlemmer som vil delta på
disse kursene.
Det er en liten stund til årsmøtet i februar 2017, men det er
aldri for tidlig å begynne prosessen med rekruttering av medlemmer som kan tenke seg et verv i styret og våre fire grupper. Medlemmer som kan tenke seg å drifte og utvikle foreningen videre,
anmodes herved om å ta kontakt med lederen av valgkomitéen,
Anders Lysgaard. Våre aktiviteter har økt betydelig de siste årene,
ikke minst for jolleseiling, og vi har behov for å fordele oppgavene. Av egen erfaring kan jeg si at dette er kjekt og givende arbeid!
Frank Hendrikse, leder i Haugesund Seilforening

RS FEVA

NC: Sommerlige forhold under NC på Østlandet.

Flott sesong med mye seiling og hygge
Det er blitt mange turer
over fjellet for Jorunn Kyvik
Kornbrekk og Skage Kyvik
fra Haugesund Seilforening
i år. Sesongen startet med
flotte treningsdager og NC1
på Rødtangen.
AV JOHN E. BERTHELSEN • Flotte
«vestlandsforhold» med friske
vindforhold på treningsleir ble
til deres fortvilelse erstattet
med vindstille og sterk strøm,
og typisk under selve regattaen. Men arrangøren gjorde
det beste ut av situasjonen
og flyttet regattaene rundt på
fjorden etter vinden.
Det flotteste for våre seilere er vennskapet med andre
seilere. Gjensynsgleden var
derfor stor da vi møttes i Moss
til neste NC.
Skage bestemte seg for at
han også ville på sommerleir
til Drammens Seilforening. Og
etter sydenferie to ganger og
en flott sommerleir, var det
ikke tvil om at både Jorunn og

Skage ville til Asker for å seile
som man kan dele erfaringer
klubbmesterskap.
med. At miljøet er lite samIgjen ble vi tatt varmt imot menlignet med Optimist, gjør
hos Drammens Seilforening
det lettere å bli kjent med hverpå Rødtangen. Taco på fredag
andre. Overnatting, mat, sosialt
kveld, middagen på lørdagen – alt blir enklere og er hyggelig
ble en uforglemmelig hjorte- for både voksne og seilere.
stek — fantastisk etter en lang
En ekstra stor takk til
dag på sjøen. Det ble en hyg- Drammens Seilforening som
gelig kveld og en fin regatta.
har tatt så godt imot oss, til og
Det har vært en litt be- med midt på natten, med mat,
drøvelig sommer her i vest, så
husrom og ikke minst hyggesommerdager på Rødtangen, lige mennesker som hjelper oss.
Moss og i Asker ble som sy- Dette setter vi stor pris på.
denferie for oss.
Det er gøy å møte seilere SOSIALT: RS Feva-miljøet er
som man kan strekke seg etter, relativt lite, men til gjengjeld
og litt mindre erfarne seilere svært godt.

JOHN BERTHELSEN

Høsten på gli
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RS FEVA VESTLANDET
Her kommer den «kalde,
fine tida». Det betyr
begrensede muligheter for
jolleseiling, men romslig
med tid til planlegging.
De fleste klasseklubbene
er i gang med å plassere
samlinger og regattaer for
neste år inn på kalenderen.

AV JOHN BERTHELSEN • Haugesund Seilforening har et lite,
men aktivt RS Feva-miljø.
Undertegnede har meldt seg
frivillig som klasseklubbens
kontaktperson på Vestlandet
i 2017.
Jeg gleder meg og håper
på et godt samarbeid mellom
klubbene her i vest, slik at vi

kan skape gode opplevelser
og sunn vekst.
Norges Seilforbund har
signalisert ønske om å bidra
med trenerstøtte også i 2017,
så det er opp til oss å arrangere samlinger. Klasseklubben
vil ha fokus på at stevnene
skal tilrettelegges for alle, med
gode trenere, sosialt innhold

RS Feva – en pionerjolle med mast?
Det var god stemning i jollegruppen da vi fikk to RS
Fevaer fra Gjensidigestiftelsen i fjor.

AV JOHN BERTHELSEN • I år har
vi deltatt på alle NC-er og
flere treningssamlinger, og vi

har arrangert klubbmesterskap — i tillegg til ordinære
treninger. Erfaringen så langt
er at Fevaen er en super rekrutterings- og overgangsbåt
for ungdom som ønsker å seile
tomannsbåt. Den er rask, relativt lettseilt, morsom, robust,
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krever lite vedlikehold og er
rimelig i drift.
Det var imponerende å se
seilingen i klasseklubb-regattaen som Asker Seilforening
arrangerte i september. Alexander Boulland og Arthur
Llewelyn fra Bærum var suverene. Det var gøy å følge med
på hvordan de hele tiden klarte å holde høy fart. Gratulerer!
Plass på pallen forutsetter
verken splitter nye seil, ny båt
eller spesialutstyr. Båtene seiles med stort sett med original
utrustning. Dette til forskjell

og enklest mulig deltagelse.
Om vi hjelper hverandre med å
låne båter, skaffe billige overnattinger og samle seilerne på
kvelden, blir det gode relasjoner og gode stevner.
Det er opprettet en Facebook-gruppe «RS Feva vest».
Bli medlem, og kom gjerne
med forslag til hvordan vi kan

fra blant annet optimistklassen, hvor det fortløpende
kjøpes inn båter og utstyr fra
leverandører som lover bedre
høyde og fart. Det er seilerne
som gjør jobben, ikke utstyret.
RS Feva må rigges og trimmes riktig, som andre båter.
Men nøkkelen er effektivt
samarbeid og god kommunikasjon mellom de to seilerne.
Det krever mye tid på vannet.
For mange er det vanskelig
å finne en makker med sammenfallende ferdigheter og
ambisjonsnivå. Det er naturlig

få mer samarbeid, sportslig utvikling, vekst i antall deltagere
og hva ellers som er relevant
for RS Feva-miljøet her vest.
I 2016 var det så langt jeg
har registrert ingen treningssamlinger eller regionale/
nasjonale regattaer på Vestlandet. Det håper jeg vi får til
neste år!

nok spesielt krevende i små
klubber. Noen ganger er det
dessuten nødvendig å hente
inn en vikar på kort varsel,
men det ordner seg som regel.
I Haugesund Seilforening
seiler vanligvis Fevaene sammen
med Lasere. Båttypene kommer
relativt likt ut i en pølsebane
under moderate vindforhold, og
treningene er morsommere med
flere båter på samme bane.
Vi ønsker å låne, overta eller kjøpe flere båter. Ta kontakt
hvis dere har noen som ikke er
i bruk!
Nr. 8 2016

