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Herlig med sommer!
Det har vært et høyt aktivitetsnivå i foreningen denne våren og vi gleder oss til
en liten ferie før vi setter i gang med
full aktivitet på alle områder i begynnelsen av august.
Det er utført mye dugnadsarbeid på
hovedhuset med fokus på klargjøring til
legging av nytt tak som er muliggjort
med støtte fra Norsk Kulturminnefond.
I samarbeid med Bergen og Omegn Friluftsråd har vi lagt ny vannledning til
øya. Dårlig vannledning har gitt øyas
brukere ekstremt høye vannkostnader over flere år.
Det arrangeres NM for Express i Bergen 30. august til 1. september. I Åsane Seilforening (ÅS) er det fire aktive Expresser: JR.,
STORM, EXPRESSO og SUN. Expressmiljøet synes å ha fått et oppsving og det forventes god deltagelse på mesterskapet. Allerede
nå er det 22 båter som har skrevet seg på. Selv seiler jeg Express
og for å si som min datter ville sagt; «gru-gleder» jeg meg til NM.
Det er utrolig morsomt og spennende med baneseiling i såpass
store felt.
ÅS har samarbeid med flere foreninger og 10. juni inviterte vi
Tertnes’ jenter 2002-lag i håndball til Storøen for sin sommeravslutning. Været var topp med sol og varme. I påvente at grillene
ble varme benyttet de vordende håndballstjernene tiden til (is-)
bading. Senere på ettermiddagen ble det arrangert rebus gjennom den nylige opparbeidet aktivitetsløypa på øya hvor fysikk,
presisjon, hukommelse, sangferdigheter og stableegenskaper ble
satt på prøve. Jentene viste stort engasjement og det ble tydelig
at det ikke bare er innendørsaktiviteter som jentene trives med.
Seilforeningen vil også delta på Tertnesdagene i september
måned.
Jollegruppen, godt drevet av aktive foreldre og gode trenere,
viser fortsatt fin fremgang. Det rapporteres at flere av de minste
som seiler Optimist har «knekt koden». Trening arrangeres mandager og torsdager og for dem med interesse henvises det til våre
internettsider aasane.no for mer informasjon.
God sommer!
Georg Solvåg, leder i Åsane Seilforening

SAMLING: I april arrangerte Åsane Seilforening en stor rekrutteringssamling.

REKRUTTERING I ÅSANE SEILFORENING

God aktivitet i jollegruppen
Vår første rekrutteringssamling 27.–28. april på Storøen
ble en suksess med 20 nye
seilere på vannet.
AV ARNE BERVEN • Alle fikk med
seg den nye Optimist-boken
fra seilforbundet. Inklusiv foreldre, nye og gamle seilere var
det over 50 deltagere denne
helgen. Alle yngre en 11 år
fikk prøve seg i Optimist-joller
og de som var 11 år eller eldre
fikk prøve seg direkte i RS Feva.
Status etter to måneder er
at vi har 30 aktive seilere i vår
ungdomsgruppe fordelt på RS
Feva og Optimist.
Dette er vi veldig fornøyde
med og arbeider nå hardt for å
få finansiert noen flere Optimister som rekrutteringsbåter
og planlegger ytterligere finansiering av et par RS Feva-

klubbåter for neste sesong.
Nå er det viktig å fortsette
det gode arbeidet så vi beholder våre seilere utover høsten.
Dette har vi stor tro på at vi

skal klare ved hjelp av våre
dyktige trenere for både våre
yngste Optimist-seilere og
våre RS Feva-seilere.

20 NYE: På den første rekrutteringssamling var det 20 nye seilere.

Byggeaktiviteter i Åsane Seilforening
Vi har levert inn byggesøknader på ombygging av det
gamle nøstet med brygge og
jolleramper.

OVER SOMMEREN: Åsane Seilforening for trolig avklaring på søknaden
om ombygging av det gamle nøstet over sommeren.

AV ARNE BERVEN • Storøen er
et landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF) som gjør
det vanskeligere å få godkjenninger på plass, men i tett
samarbeid med Bergen og
Omegn Friluftsråd håper vi vår
dispensasjonssøknad blir godkjent hos byggesaksavdelingen i Bergen Kommune. Trolig
får vi avklaring på vår søknad

rett over sommeren.
Vi er i full gang med restaurering av det gamle hovedhuset som ble flyttet fra
Øvregaten i Bergen, hvor det
ble bygd i 1750, og ut på øya
i 1817. Huset har mye spennende historie, men er i veldig dårlig forfatning. Vi har
imidlertid blitt tildelt midler
til nytt tak fra Norsk Kulturminnefond og i tett samarbeid

med dem, gode fagfolk og mye
egeninnsats skal vi få et flott
klubbhus av det gamle hovedhuset på øyen som nå har fått
navnet Seilerhuset.
Vi har også stor aktivitet
ovenfor mulige sponsorer/
samarbeidspartnere for finansiering som er helt nødvendig
for at vi skal lykkes med våre
byggeplaner.
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HOVEDHUS: Restaureringen av hovedhuset er godt i gang.
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