NESODDEN
SEILFORENING

Kjære seilvenner
En fin sesong er på hell, det begynner
å bli kaldt om natten, kveldene er korte
og de fleste arrangementene er avholdt.
Da er det på tide å begynne å tenke
på sesongen 2013. Styrehåndboka skal
revideres, budsjetter skal så smått påbegynnes, valgkomiteer skal vekkes fra
dvalen og så videre.
For junior- og jollegruppen blir det
en viktig oppgave å finne ut hvordan de
skal holde på alle de som i denne sesongen har startet hos oss. Det har vært
fulle kurs i jollegruppene, den nyetablerte brettgruppen har fulle
kurs og voksenkurset er fulltegnet. Store investeringer i joller og
brett har betalt seg og vel så det. Med det flotte miljøet som er
etablert, er jeg ikke i tvil om at også neste år kommer til å bli et
godt år med masse aktivitet på sjøen.
For tur og hav-utvalget blir det viktig å finne ut hvordan enda
flere skal finne frem til Steilene og bli med på våre lokale og
andre regattaer. I år har det vært mye bra seiling, og det har stort
sett vært blide fjes når man sitter i BLÅTANN på vei inn til land
etter endt dyst.
Høstens dugnad går av stabelen 27.–28. oktober, og det er
oppgaver til alle som kommer. Lørdag kveld blir det fest for alle
ivrige som har bidratt til at dette er blitt den flotte sesongen. Mer
info kommer. Vi sees.
Øyvind Degnes,
leder Nesodden Seilforening

TRENING: Også i vinter blir det trening for Nesodden Seilforenings jolle- og brettseilere.

Bli med på trening for jolle- og brettseilere i vinter
Seilsesongen er for mange
over og vi går inn i en periode hvor vi kan tenke på alternativ aktivitet og trening.
AV ALF MAGNE ANDERSEN • Vi
har hatt ca. 50 jolle- og brettseilere i aktivitet fire ukedager
denne seilsesongen, og det
lover godt for fremtiden. For å
bygge videre på et godt miljø,
vil vi også denne vinteren tilby
allsidig trening for alle jolleog brettseilere på Alværn.
Vi har fått tildelt treningstid i gymsalen på Alværn
ungdomskole fredager fra
kl. 18 og har også tilgang til

svømmebassenget på skolen
samme kveld. I tråd med tradisjonen vil vi tilby allsidig
trening for alle våre seilere
som seiler jolle og brett. Vi har
god erfaring med at både våre
yngste og eldre seilere møtes i
gymsalen for felles trening og
uhøytidlig konkurranser.
Oppstart med trening i
gymsalen blir fredag 26. oktober klokka 18–1930. Jeg håper
så mange som mulig vil delta
på treningene gjennom vinterhalvåret.
Fokus på seilregler er etter
hvert like viktig som selve seilingen. For å heve kunnskapen

rundt kappseilingsreglene vil
det i forbindelse med treningen på Alværn bli seilteori for
juniorseilerne i forkant av den
fysiske treningen på fredagene. Mer informasjon kommer,
men hold av fredagen. Deltagelse på dette vil gjøre deg til
en bedre seilere når vi starter
igjen på vannet neste år.
Vi tar sikte på å sette opp
kurs i båtførerprøven denne
vinteren. Prøven er påkrevet
og kan avlegges fra fylte 14
år og oppover. Kurset blir først
satt opp på nyåret og ytterligere informasjon om kurset
kommer i løpet av vinteren.

GODE HOLLÆNDER-RESULTATER

Sigurd Parmann og Olav Bjørnås klubbmestre

Det var mange premievinnere fra Nesodden i Hollænderseilasen 2012.

Det ble delt førsteplass i
klubbmesterskapet for LYSbåter.

AV MARIT SLETTEN • Det var
lite vind ved starten, og for
å komme seg over til Mølen,
gjaldt det å fange opp de
vindpustene som kom. Noen
valgte å gå vest av Bastøy,
men det viste seg ikke å være
så lurt. Vinden kom fra sør på
ettermiddagen og stabiliserte
seg på rundt 6 m/sek, slik at
det ble en flott seilas til mål.
Mannen med det største
gliset i Son var Tormod Petersen. Med sin nye HP1030
var han et hav foran de fleste
konkurrentene i klassen LYS
1,31–1,32 og vant suverent.
På premieutdelingen ble han
i tillegg trukket ut som vinner av gavepremien fra Henri
Lloyd. I samme klasse ble
WASABI med Henning Føsker nummer fire.

En fin fjerdepremie gikk
også til Olav Bjørnås i MORILD i shorthandedklasse
2. I samme klasse ble Bjørn
Forslund nummer seks med
båten GAMMAL MORO.
En femtepremie ble det på
SIAGAHAY med Dag Bjørnsen i LYS 1,22–1,25.
Det ble ikke premie på Per
Asp og CARBON CAVE, men
en fjerdeplass i ORC-klassen
er likevel en god prestasjon.
Det ble bare en 11. plass
på TANGO i LYS 1,34–1,38,
men Marit Sletten fikk vandrepremien for beste kvinnelige skipper. I Tur 1-klassen
ble ZAHIR nummer sju, tett
fulgt av TALLULAH på åttende.
Morsomt å se at så mange
gode seilere er ute og representerer Nesodden Seilforning. Gratulerer med god
innsats til alle sammen!
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AV MARIT SLETTEN • Første lørdag i september gikk klubbmesterskapet for LYS-båter av
stabelen på Steilene. Dette var
det andre året vi prøvde å samle båter fra havnene rundt om
på Nesodden til dyst på Steilene. Da skippermøtet startet
klokka 11, lå sjøen speilblank
og høstsola varmet godt. Etter
et par timers venting kom sønnavinden som bestilt og den
holdt resten av dagen.
Etter litt sammenslåing av
mannskaper ble det 7 båter på
startlinjen, en liten økning fra
i fjor. To fine seilaser på faste
merker ble gjennomført. Først
en kort bane, der båten med
lavest LYS-tall, en Diva 24 DC
med Sigurd Parmann, vant
klart på korrigert tid.
I seilas nummer to gikk
banen først til runding på

KLUBBMESTERSKAP: I begynnelsen av september ble KM i LYS arrangert.
Steilesand, videre til Vestre
Måsane før det ble en lang
krysslegg ned til Langåra. Tilbake til mål på Steilene ble det
en fin spinnaker legg. MORILD
(Elan 37) med Olav Bjørnås
var først i mål og vant også på
korrigert tid. Godt gjort med
bare to mann om bord.
Sammenlagt ble medaljene
godt fordelt mellom Oksval,
Fagerstrand og Steilene. Delt
førsteplass og klubbmestere
ble Sigurd Parmann fra Oksval

og Olav Bjørnås fra Steilene.
Tredjeplassen gikk til Fagerstrand og båten SIAGAHAY
(Sun Fast 36) med Dag Bjørnsen som skipper. Videre fulgte
WASABI, SALABLE, VINDFANG
og TALLULAH på rekke og rad.
Det ble en strålende dag på
fjorden og mange fine fighter.
Tusen takk til Stein Tuv for et
veldig fint arrangement. Neste
år er det hans tur til å seile! Da
ønsker vi oss enda flere båter
på startlinjen.
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