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Kan vi alle dra i felleskap?
YNGLINGER: Sammen med Sjøkrigsskolen har Askøy Seilforening snart 26 Ynglinger.
Årsmøtet i ASF er gjennomført, nye lover for foreningen er vedtatt sammen
med et ambisiøst handlingsprogram og
budsjett. Aldri før har foreningen hatt
et større budsjett, og aktiviteten ligger på topp med mange tilbud for både
barn og voksne.
En av de viktigste endringene er at
styret har fått ny organisasjonsform
– der vi skiller mellom merkantil og
sportslig aktivitet. Dette må sees i sammenheng med at vi søker etter å ansette administrativ ledelse
i foreningen, en ledelse som skal kunne ta seg av den daglige
merkantile virksomheten.
Det er i midlertid litt forstemmende at det tilsynelatende
er mange medlemmer som snakker om foreningen som om det
skulle være noen andre enn oss selv. Vi burde alle i større grad
snakke om «oss», i stedet for «de» – og i større grad ta del enn å
forvente at andre «gjør».
Gjennom årsberetningen og regnskap har fjorårets styre virkelig vist at de har «levert» – det er da noe forstemmende at det
etterlyses økt grad av rapportering og kontroll, og at det er forventinger om at foreningens frivillig tillitsvalgte stadig skal jobbe
og levere mer av sin egen fritid. Samfunnet utvikler seg kanskje
i en retning av at en i større grad forventer at det meste leveres
ferdig på en sølvskje, men en idrettsforening er felleskap der vi
sammen kan tilrettelegge for og utføre den fritidsaktiviteten som
står oss nærmest.
Jeg vil gjerne utfordre medlemmene til i større grad å ta del, i
større grad være med og levere og i felleskap være med å utvikle
foreningen vår til beste for oss alle. Jeg vil oppfordre til at vi i
mindre grad kun tenker på egen aktivitet og det som gagner en
selv, og i større grad tar del i fellesskapet. Det vil gi respekt og
gjensidig tillit og åpne muligheter for en spennende og fremtidsrettet aktivitet i foreningen.
Vi har store oppgaver foran oss kommende år. Det er fint om
du kan avsette noe tid og delta i fellesskapet. Ta gjerne kontakt så
finner vi helt sikkert en oppgave som kan passe for deg.
Vel møtt til en ny sesong!
Thorvald Haarberg, leder Askøy Seilforening

VI TRENGER FLERE TILLITSMENN
Askøy Seilforeningen trenger
flere tillitsmenn og kvinner.
Har du lyst å ta et i tak?

Kontakt foreningens-leder.
Thorvald Haarberg. tlf: 900
42 220.

Stille før ynglingstormen
Forberedelsene til årets ynglingseiling er i full gang.
AV THORVALD HAARBERG • Askøy Seilforening og Sjøkrigsskolen har snart 26 Ynglinger
klare til vårsesongen og årets
verdensmesterskap i seiling
for militæret.
– Støvet flyger, drillen hviner og slipepapiret roterer

på skjøre skutesider der alle
ujevnheter svinner hen. Vi setter vår ære i at båtene skal ha
en høy og lik kvalitet for mesterskapene, sier «boat man»
Torbjørn Halvorsen.
– Yngling-seilingen er motiverende og gøy og vi har mer
en 130 seilere som vil delta på
et eller flere av årets Ynglingarrangement, fortsetter han.

Årsplan:
• Vårserie på fem regattakvelder
• Militært verdensmesterskap – følg med på www.
championship.no
• Høstserie med seks regattakvelder på høstparten
• Norgesmesterskap
• Entype-mesterskap i høst
• Best i Vest

Askøy Seilforening: En organisasjon i utvikling
På årsmøtet ble ny organisasjonsformen vedtatt og innført. Organisasjonstilpasningen bekrefter og forsterker
foreningens ønske om å øke
og forbedre de sportslige
og merkantile aktivitetene.
Spesielt på seilsiden skal vi
øke aktivitetene på alle plan.
AV THORVALD HAARBERG •
Sverre Valeur, som nå er blitt
nestleder (ansvar for seiling) i
foreningen fortsetter sitt arbeid i komité seiling, og han
vil legge mye vekt på å bygge
et positivt ekspansivt miljø,
der de forskjellige «klassene» i
foreningen blir ivaretatt.
– Vi må også ha fokus på
å dra med oss de litt mindre
aktive og de nye medlemmene
som kommer til i foreningen,   
sier Valeur, og fortsetter:
– Her skal det være plass
for alle og spesielt de nye og
uerfarne må få oppmerksomhet og bli dradd med. Et spennende opplegg blir å servere
middag i foreningen en dag
i uken der du kan få deg noe
varmt i skrotten før du skal på

Hjeltefjordtrimmen, eller du
bare vil komme og møte gode
venner.
4. mai arrangerer foreningen «Tom brygge». Den
dagen skal vi tømme havnen
og komme oss på sjøen «alle
mann». Ikke legg andre planer for denne dagen, det blir

både seiling, konkurranser og
bryggefest etterpå. Et ufarlig opplegg der du også kan
få med deg en «fadder» om
bord. Kontaktperson er Trond
J. Hansen, klassekaptein for
storbåt - tur tlf 930 43 766
eller Sverre Valeur, komiteleder 916 81 000.

REGATTAER I ASKØY I VÅR:
•
•
•
•
•

10. april, Entypetrim, Byfjorden, Express/Banner
13. april, Thorvalden, HC, joller
17. april, Entypetrim, Byfjorden, Express/Banner
27. april, Vårbløyta, tur & hav
7. mai, Hjeltefjordtrimmen, tur & hav
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ARBEID: Det jobbes med styre og
stell i Askøy Seilforening. Det jobbes mye med å bygge et positivt
og ekspansivt miljø.

