OSLO

BRYGGA PÅ LAND

SEILFORENING

TERMINLISTE/AKTIVITETSKALENDER 2017
02. mar

Årsmøte i Oslo Seilforening på KNS’ nye Seilsport
senter (Ulabrand)
16. mar
Klubbkveld
22.-23. april Sjøsetting av båter fra opplag
25. apr
Express klinikk med North Sails + Kickoff tirsdags
regattaer
27. apr
Start Ungdomsgruppa Kl. 17.30 (ikke 25.5)
29.-30. april Dugnad på Lille Herbern kl. 10.00 - 16.00
VIKTIG – sett av datoen!
30. apr
Sesongåpningsfest på marinaen
01. mai
Bjørvikasprinten, start kl. 12.00
02. mai
Start OS og KNS tirsdagsseilaser for entype kjølbå
ter kl. 18.00
03. mai
Start kortbaneseiling kl. 17.30
03. mai
Første dag flerskrogsgruppa
03. mai
Start KNS og OS onsdagsseilaser for NOR Rating/
Tur- og hav
04. mai
Voksenseilkurs nybegynnere kl. 17.30 (ikke 25.5)
06. mai
Skiseiling Express Lille Herbern
08. mai
Start vannsportklubben (6–12 år)
08. mai
Voksenseilkurs viderekommende kl. 17.30
(6 ganger, ikke 5.6)
Fullstendig aktivitetskalender med alle foreningens aktiviteter
finner dere på foreningens hjemmeside.
OSLO SEILFORENING • osloseilforening.no
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Brygga på land går sakte,
men sikkert under av tidens
tann.
AV DAGFIN SIMONSEN • Selv om
en i utgangspunktet skulle tro
brygga ligger godt beskyttet
bak Lille Herbern i et smult
sund, ser vi at sjøene fra hur
tigbåtene også der påvirker.
Vintrene med is og hissige vin
der fra nordøst og øst setter
også utstyret på harde prøver.
Vi har hatt to forskjellige
firmaer for å vurdere helsetil
standen på brygga, og begge
har kommet til at den enten
bør skiftes eller at må utføre
omfattende reparasjoner.
Oslo Seilforening kontak
tet derfor Byantikvaren, og
de uttalte at de ikke hadde
noe i mot rivning og oppsett
av ny brygge så lenge den

ble bygget som den gamle og
fremstår som den. Brygga blir
tegnet etter mål fra den gamle,
og den vil bli rettet opp og til
passet landsiden harmonisk og
praktisk, slik at personell og
varetransport kan foregå på
best mulig måte.
I skrivende stund arbei
der vi med å finne noen med
kompetanse til å gjennomføre
søknadsprosessen. Samtidig
innhentes det anbud til selve
rive- og byggeprosessen. Det
er ønskelig å bygge den nye så
den fremstår som den gamle.
Da må vi sikre oss at det blir
gjort skikkelig. Brygga skal jo
stå i nye 100 år.
Søknadsprosesser kan til
tider ta lang tid i kommunen
og om det ikke kommer mye
protester og krøll så håper vi
at PBE i Oslo behandler saken

OSLO SEILFORENING

Har tjent oss godt i over 100 år!

MÅ FORNYES: Den gamle bryggen
på land innenfor Lille Herbern er
sliten og skal erstattes av en ny.
raskt. Hvor lang tid selve byg
geprosessen vil ta, vet vi ikke.
Så om «brygga på land» kom
mer opp til våren og oppstart
av ny sesong er usikkert. Al
ternativet blir da høsten 2017
eller våren 2018.
Det er vemodig å se den
sjarmfulle bryggas liv sakte,
men sikkert gå mot slutten.
Den har tjent oss godt i over
100 år.

Ny klubbkveld hos BestMarin Oslo
Hold av kvelden 16. mars!

AV KARINA ERIKSEN • Etter at
sesongen var over for de fleste
og båten pakket inn for vin
teren, hadde vi og vår samar
beidspartner, Best Marin Oslo,
en hyggelig medlemskveld på
Filipstadkaia tidlig i desember.
Vi fikk et veldig spennende
og interessant foredrag med
Simen Løvgren om sikkerhet
til sjøs og litt om sesongen
hans med Solo 2 (Class40).
Det ble også anledning til
å få kjøpt inn de siste julega
vene.
Nå før sesongstart skal vi
gjenta suksessen og ha en ny
medlemskveld, denne gang
med foredrag av Magne Klann
om eventyrlige havner langs
Skagerrak-kysten.
Her får vi en inspirerende

DAG MAGNUS SØRENSEN

La meg få begynne med ønske dere alle
et godt nytt år!
Nå er vi kommet over kneika, det går
i full utforbakke og i høyt tempo mot
sommer og seiling igjen.
Sola har snudd for lenge siden og
det er så vidt på tide å planlegge påske
ferie og kanskje vårpussen. Det er så
godt å tenke på! Ikke vårpussen altså,
men at vi snart er der.
Treskøyta må jo ha nytt ror i år,
egentlig i fjor, men da var det klyver
bommen som stod for tur. Og rekkebordene må pusses helt ned
og lakkes opp igjen. Nei, nå begynte jeg å grue meg litt likevel.
Men, men. Før den tid er det heldigvis årsmøte og jeg har et
håp om å se rekordmange 2. mars på KNS’ nye seilsportsenter,
Ulabrand.
Styret skal legge frem sitt budsjettforslag. Vi skal fortelle dere
alt om hvordan reguleringsarbeidet ligger an, og hvis du som
medlem har en sak du mener foreningen skal jobbe mer med i
2017, er dette anledningen. Årsmøtet er foreningens høyeste or
gan og det er nå vi skal sette kursen videre.
Jeg vil derfor ikke dvele mer ved dette, men oppfordre dere
alle til å møte opp, komme med innspill og eventuelle saker dere
har. Bris, vårt kjære medlemsblad, blir sendt ut som innkalling på
mail samt lagt ut på websidene. Om du er av typen som vet at
papirversjonen ligger ditt hjerte nærmest, da kan jeg avsløre at
det vil lønne seg å møte opp på møtet 2. mars.
God vår og godt årsmøte til alle sammen!
Erlend Kjelstad, styreformann i Oslo Seilforening
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Velkommen til årsmøtet

FOREDRAG: Simen Løvgren holdt foredrag på klubbkvelden i desember.
presentasjon med noen av de
neboka med rabatt denne
flotteste bildene fra Havne kvelden. Så hold av 16. mars
boka – tatt fra helikopter
fra kl 18:00.
Det blir også salg av Hav
Vi sees!

HUSK ÅRSMØTET 2. MARS 2017 KL. 19.00
Årsmøtet blir også i år holdt på KNS’ nye Seilsportssenter
(Ulabrand), og etterfølges av et medlemsmøte.
Møt opp og vis styre og stell at du setter pris på den inn
satsen som gjøres. Kom med ris, ros og forslag, og bidra til å
gjør foreningen enda bedre å være medlem i!

