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Vinteren er her!

NINA JOHNSEN

I skrivende stund er det kommet snø
til Bergen og gradestokken har krøpet
under null. Som fast medlem i arrangementsgruppen for Neglespretten er
dette et signal på at tiden er inne til å
starte planleggingen av 2014-årets første seilas på Vestlandet.
Neglespretten, som arrangeres lørdag 11. januar 2014, er Åsane Seilforenings viktigste seilarrangement og det
har vært arrangert siden etablering av
foreningen. Seilasen er den største vinterseilasen på Vestlandet og mellom 200 og 300 seilere deltar
hvert år.
Det er en glede å se at Seilerhuset nå har fått et nytt tak og
vi kan starte planleggingen av neste fase i restaureringsarbeidet.
Når kledning, inngangsdør og vinduer er skiftet vil fasaden fremstå praktfull.
Mye godt arbeid gjenstår før seilsportsenteret er ferdig. I tillegg til restaurering av seilerhuset er det planer om utbedring av
kai og modernisering av nøst. Oppgaver forsøkes nå å bli delt opp
i mindre prosjekter og ansvar gitt til enkeltmedlemmer for gjennomføring. Parallelt arbeides det videre med finansiering.
Flere har fått øynene opp for den praktfulle øya og hvilket
potensiale den har. Siste uke har foreningen fått henvendelse om
det kan arrangeres 40-årsdag der og andre vil feire bryllup på
stedet.
Gledelig var det også at Åsane Historielag tildelte oss og Kystlaget Kulturvernprisen for foreningenes innsats på øya. Prisen var
utdelt i samarbeid med Sparebanken Vest og inkluderte en pengegave til Åsane Seilforening på 10 000 kroner.
Flere av medlemmene i foreningen har etterlyst den tradisjonsrike Dameseilasen. Seilasen fordrer dame til rors og for beste
båt med kun kvinner om bord, vanker det ekstra pokal. Den har
tidvis vært seilt etter gundermetoden hvor den raskeste båten
starter sist. Start har vært ved Våganeset og målgang ved Hjelmås i Osterfjorden. Seilerfest og dans er blitt arrangert i det lokale
samfunnshuset. På grunn av manglende oppslutning har seilasen
ikke vært arrangert de siste årene. Jeg har imidlertid god tro på
at i 2014 kan tradisjonen gjeninnføres, men da med avslutning og
seilerfest i egne lokaler på Storøen.
2014 vil bli et spennende år for Åsane Seilforening og deres
medlemmer.
Georg Solvåg, leder i Åsane Seilforening

PRIS: Åsane Historielag tildelte oss Kulturvernprisen for foreningenes
innsats på øya. Prisen er på 10 000 kroner.

NEGLESPRETT: 11. januar er det klart for den 33. utgaven av Neglespretten.

VESTLANDETS STØRSTE VINTER-REGATTA

Neglespretten fyller 33 år!
Rett over nyttår arrangerer
Åsane Seilforening Neglespretten for 33. år på rad.
AV BØRRE ZAHL JENSEN • Neglespretten er Vestlandets store
vinterseilas, og den har på det
meste trukket over 60 deltagende båter. De siste 10 årene,
når Neglespretten nå har beveget seg inn i en mer voksen alder, har vi hatt en god utvikling
med satsing på den sosiale delen av seilasen. Vi har blant annet innført følgende elementer
i tillegg til det sportslige:
• Gratis foredrag med et
forhåndsbestemt tema innen
seiling dagen før seilasen.
• Filming av båtene med
visning på storskjerm i festlokalet etter målgang.

• Gratis varmt måltid til alle
seilerne i samme lokalet.
• Sponsorpremier av til tider høy klasse.
• Følgebåt spesielt egnet
for presse (med tilhørende god
dekning i lokale og nasjonale
medier).
Neglespretten er likevel
mest kjent for vær av meget
varierende forhold. Det veksler
gjerne fra år til år mellom 10
minus og vindstille til 10 pluss
og kuling.
Man vet aldri hva man får
på denne tiden av året, og det
er det som er mye av sjarmen
til denne seilasen.
At vi noen år har hjulpet
båter å brøyte is for å få dem
ut av havnen, setter bare en
liten spiss på arrangementet.

Det finnes ikke dårlig vær…
For de av dere som leser
dette og kunne tenke dere
å være med, men ikke bor i
Bergen:
Ta kontakt med oss på neglespretten@aasane.no.
Vi
formidler gjerne ønske om å
være mannskap til en av de
mange påmeldte båtene. Vi
har ofte med oss seilere fra
andre deler av landet. Se ellers mer informasjon på våre
hjemmesider: www.aasane.no.

Aktiv ungdomsgruppe i høst
Etter at mørket la seg
om kvelden har vi flyttet
kveldstreningene på vannet
til annenhver søndag frem
til jul.
AV ARNE BERVEN • I tillegg
har vi hatt ukentlig trening
for våre eldste seilere med
slyngetrening, balansetrening
og kondisjonstrening. Våre
yngste seilere har fokusert på
ulike aktiviteter som Stoltzen
opp, en populær og meget
bratt turløype i Bergen, og
andre ulike aktiviteter som
klatrevegg og lignende.

Fokuset for denne gruppen har vært lek og sosialt
samhold i gruppen med litt
sportslig utfoldelse. Vi nærmer
oss jul og noen skal delta på
Nisseseilasen til Bergens Seil-

forening i Optimist . På nyåret
planlegger vi nye spennende
aktiviteter og arbeidet for at
jollegruppen skal fortsette sin
positive utvikling.

EIRIK WOLD

NYTT FRA ÅSANE SEILFORENING • www.aasane.no

SAMLINGER: Det er fokus på lek og moro blant barn og ungdom.
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