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ASKØY RUNDT ARRANGERES FOR 36. GANG

Bli med på klassikeren Askøy Rundt!
Etter fjorårets Askøy Rundt
ble det besluttet å kjøre
en spørreundersøkelse der
seilere fra foreningen og
deltagere fra de siste fem
årene kunne evaluere arrangementet, komme med
ris og ros, samt innspill til
regattaen i 2014.
AV OLE-JØRGEN MICHELSEN • Vi
fikk over 250 svar, og komitéen jobber nå iherdig med å
benytte dataene til å utvikle
konseptet for årets versjon av
den tradisjonsrike regattaen.
Det har vært mye spenning

DET PERFEKTE ANLEGGET: Lasertrening en kveldsstund på Askøy.
NYTT FRA ASKØY SEILFORENING • askoy-seilforening.no

88

SEILmagasinet 2014/4

knyttet til hvorvidt vi kommer
til å endre formatet vesentlig
på årets regatta. Basert på resultatene fra undersøkelsen har
vi besluttet å fortsette å benytte
Herdla som overnattingshavn.
Vi jobber imidlertid med å endre
løpene noe, slik at total seiltid
bli lengre og kanskje noe mer
utfordrende for regattaklassene.
Dette for å tilpasse oss utviklingen med raskere båter og for å
få noe kortere landligge i havnen på Herdla.
Turklassen beholder løpene
slik de har vært, for at terskelen for å være med skal være

KLAR TIL Å MØTE FREMTIDEN
I Askøy Seilforening har
vinteren gått fort; hvor er
den blitt av? Det ble sagt
til meg at det skulle være
mørkt og kaldt her ute.

GISKE BERLAND

Sesongen er i gang, båten pusset og
bunnsmurt, blank og fin i skroget, glatt
under vannlinjen. Vi er klare for regatta,
turer og ferie. Det som er så fantastisk
og spennende med både regattaseiling og tur, er at vinden, og ikke minst
strømforholdene, avgjør hvordan seilasen blir.
Jeg ble valgt inn i styret i Askøy Seilforening på siste årsmøte, og jeg har
vært medlem siden 1985. Jeg har tidligere vært både styremedlem og regattasjef, og i ulike komiteer i mange år. Det nye styret vil prioritere
arbeid med seilaktiviteter og seilarrangementer, og det har jeg
påtatt meg å arbeide med. For å lage gode arrangementer, må
en prioritere å sette av tid, organisere og bruke de timene som
trengs. Vi driver frivillig arbeid, og ikke alle er i modus for dette
eller vil ofre mange timer på foreningsarbeid – så jeg håper at
våre medlemmer er positive til å gi en hånd når det trengs. Vi har
flere store arrangement i sesongen, så det blir mange muligheter
til å si JA når vi ringer etter å ha bruk for akkurat DEG.
Vi har allerede arrangert flere regatter både for joller, entype
og tur&hav. Byfjordtrimmen og Hjeltefordtrimmen er i gang. Og
i disse dager er nok de som skal delta i vårens vakreste regatta
her vest, nemlig Askøy Shorthanded Race, klare. Det er 10. gang
denne regattaen blir arrangert, og også i år går denne spennende
regattaen tur/retur Florø.
Shetland Race nærmer seg, og vi har flere medlemmer i komiteen der. Det pleier å være en god del båter fra Askøy Seilforening
på startlinjen ute ved Marsteinen fyr. Dette er en regatta som jeg
anbefaler til alle som liker seg i havet. Jeg har selv opplevd noen
helt fantastiske solnedganger og soloppganger i Nordsjøen. Når
vi kommer frem til Lerwick etter ca. 180 n mil, blir vi alltid godt
mottatt, og det er muligheter for sightseeing rundt på øyene. Etter ferien er det Askøy Rundt som skal arrangeres for 36. gang, så
kryss av i kalenderen for 16. og 17. august!
Jeg ønsker alle gode seilaser på regattabanen og fine seilturer
fremover!
Åse Espeseth, styremedlem i Askøy Seilforening

TROND J. HANSEN/GISKE BERLAND

Ny seilsesong, nye muligheter

AV HÅKAN GERDBO • Mørkt har
det vært, men ikke direkte
kaldt – i motsetning til i Sverige har jeg seilt i vinter. Helt
herlig, om man har rette klær!
Jeg har fått mange spørsmål om forskjellen på norsk og
svensk båtliv. Ikke lett å svare
på, men jeg synes nordmenn
har en mer sunn innstilling
til båten sin enn hva svenskene har - og da snakker jeg
bare om vedlikehold. Her på
seilsportsenteret tar man opp
båten og har den på land i fire
døgn og da er det meste gjort.
Trenger man å være innendørs,

lavest mulig. Det vil også i år
være LISENSFRITAK for TURklassen! Så ta gjerne med
deg vennegjengen, kollegaene, klubben eller svigers som
mannskap – og bli med på en
sosial seilhelg rundt Askøy!
På land vil vi fremdeles
holde på grillarrangementet,
oppdateringen av resultater,
samt konkurranser. Utover
dette jobbes det med flere
nyheter basert på tilbakemeldingene i undersøkelsen. Så
følg med og sett av datoen for
årets største regatta på Vestlandet allerede nå!

Det perfekte anlegget

har vi en oppvarmet båthall. I
sponsorvennlige for fem øre.
Sverige går man bare og pluk- MEN om vi utnytter våre havker på båten - sliper litt og går ner og anlegg rundt regattane
hjem – i en hel måned. Båten - da kommer sponsorene! Jeg
står på land i minst fem måne- var på et seminar med Norges
der... Lite effektivt, synes jeg.
Seilforbund i vinter, der Peter
Når det gjelder riggen, Gustafsson, BLUR, var invitert
både stående og løpende, er for å snakke om fremtidens
nok svensken nøyere. Man tar regattaer. For meg var det lite
ned masten hver høst, og deler nytt, men mange klubber ble
skiftes ut og vedlikehold blir rystet. Bra initiativ av NSF. Vi
gjort før det er for sent. Det
kan lære av hverandre, og det
er vel egentlig det eneste jeg
skal vi gjøre.
savner her; en mastekran! Det
Så hva er det jeg egentlig
er noe jeg jobber for.
vil frem til?
Så har vi dette med regatta.
Jo, Askøy Seilsportsenter er
I Sverige oppmuntrer forbun- perfekt for fremtidens regatter.
det til nye typer regatta. Mer Et perfekt anlegg for sponsopublikumsvennlige og spek- rer og seilere, helt enkelt et
takulære, som for eksempel
anlegg som gir verdi. Med anjaktstarter. Dette er noe som
dre ord:
trigger sponsorer! Hånden på
Vi har et perfekt anlegg,
hjertet, i dag er ikke regattane
spesielt for regattaer!

