Vi skal ta vare på arven
I min aller første artikkel som ny leder
av Ran Seilforening, vil jeg innlede med
å takke Harald Blø for innsatsen som
leder etter fire år. Han har gitt roret videre på en veldrevet skute, og det er en
takknemlig oppgave å overta vervet etter Harald. Oppgaver som skal gjøres er
godt dokumentert, det er god kontroll
på økonomien og vi har aktive, gode utvalg og grupper i klubben.
Takk til deg Harald, for den gode jobben du har gjort!
Når jeg nå tar fatt på oppgaven, er det med stor ydmykhet
og respekt for den historien som ligger bak. Jeg tenker da på alt
det arbeidet som er lagt ned i klubben, og de gode beslutningene
som er fattet, som gjør at vi i dag har den flotte foreningen og
det flotte anlegget i Anglevik.
Jeg ser det som min viktigste oppgave som formann i klubben
å ta vare på arven, og foredle denne slik at vi kan gi videre mer
enn vi har fått.
Vi har i Ran Seilforening et stort og omfattende anlegg, og
mitt viktigste fokus den første tiden er å få oversikt og kontroll
på drift og vedlikeholdsstyring av anlegget. Vi har mange utestående oppgaver, og jeg tror vi må ta et ekstra krafttak i 2016 for å
komme på topp av alle oppgavene som finnes.
Utenom dette vil jeg fokusere på å være en tilrettelegger og
hjelper for de andre i styret som sitter som ledere for ulike grupper og utvalg.
En satsning som jeg har stor tro på kan løfte aktivitetsnivået
i klubben ytterligere, er Seilsportsligaen og seilsportssatsningen
som Steffen Bertelsen har fått ansvaret for. Det blir spennene å
se hva som kommer ut av dette, og jeg håper mange vil melde seg
som bidragsytere og seilere!
Jon Andreas Bygstad, leder i Ran Seilforening

SESONGSTART: Ungdommene som deltok på kretssamlingen er ivrige etter å komme i gang med årets sesong.

JOLLEGRUPPEN

Kretssamling i flott vårvær
Oppkjøringen til seilsesongen er nå i full gang. Kretssamlingen i Ran den første
helgen i mars viste veldig
klart at seilungdommene
på Vestlandet er sultne
på å komme i gang med
sesongen.

ger og Arendal. I alt 43 seilere
deltok på samlingen, hvorav 5
på brett, 24 i Optimist og 17
i Laser.
SeilNorge er totalt avhengig av dugnadsinnsats – så
også når en skal gjennomføre
en kretssamling. Gjennom årenes løp har vi i Ran Seilforening kommet frem til en «mal»
som fungerer godt ved gjennomføring av både små og
store arrangementer. Det er
godt og trygt å vite at en ikke
trenger å finne opp hjulet hver
eneste gang.
Jobben er å finne folk til å
løse oppgavene. Dette pleier

AV ESPEN BØRRESEN • Selv
om navnet på samlingen var
kretssamling må vi nok utvide
kretsbegrepet noe for å klare
å favne om alle seilerne på
samlingen.
I tillegg til seilerne fra
Hordaland hadde vi besøk av
seilere fra Haugesund, Stavan-

normalt å gå greit, for folk i
Ran Seilforening er heldigvis
flinke til å stille opp. Når en i
tillegg får god hjelp fra gjestende foreninger, viser det at
det fremdeles er litt liv i dugnadsnorge.
Takk til alle som bidro på
kretssamlingen. Dere gjorde
en flott jobb.
Nå ser vi frem til pinseleir.
Vi hadde flott vær på kretssamlingen. Får vi samme typen vær og litt mer vind, blir
Pinseleiren i Ran Seilforening
et høydepunkt.
LASERE: 17 laserseilere deltok.
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AV ROLF GULDBERG • Vi brukte
muligheten til å rekruttere

nye seilere til jolleseiling på
vestlandet. Vi satte fokus på
seilsportens positive sider og
rekrutterte seilere til alle klubber på vestlandet.
Messen var godt besøkt.
Det kom folk i alle aldre med
interesse for sjø og båtliv, og

messen var derfor et veldig
godt sted for å kunne introdusere nye seilere til sporten.
Ran Seilforening lot ungdommer fra foreningen være
med og betjene standen. Det
ble en flott og lærerik helg for
de ungdommene som deltok.
De kom lett i kontakt med de
besøkende.
I etterkant av messen har
vi brukt tiden på oppfølging
av nye potensielle seilere. Nå
gleder vi oss til å se de nye seilerne på nybegynnerkurs.
Vi i Ran Seilforening ønsker
å rette en stor takk til arrangørene av båtmessen for deres
velvilje.

PÅ STAND: Fra venstre Simen Guldberg, Celia Børresen og Rolf Guldberg.

NYBEGYNNERKURS

NYTT FRA RAN SEILFORENING • ranseil.no

Ran Seilforening inviterer
til kurs for nybegynnere i
Optimist lørdag 30. april og
søndag 1. mai.
Se ranseil.no for mer informasjon.
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BIDRAG: Både Ran Seilforenings egne medlemmer og folk fra de besøkende foreningene bidro med dugnadsinnsats på kretssamlingen.
VÆR: Litt lite vind, men strålende vær på kretssamligen.

ESPEN BØRRESEN

Ran Seilforening har vært
så heldige at vi fikk lov til
å ha en stand på båtmessen «Dra til sjøs» på Sotra i
Bergen.
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Ran Seilforening på båtmesse

