NESODDEN
SEILFORENING

Så er tiden der man begynner å tenke på
presenninger, frostvæske og listene over
hva man skal gjøre med skuta i vinter,
slik at den er klar til neste årets sesong.
Jeg håper de ikke er for lange disse listene, for det er så mye morsomt å gjøre
på vinteren at plutselig er det vår i lufta
og alle de gode forsettene om mekking
på skuta har forsvunnet i skiturer, peiskos og sånt.
Men mange har slett ikke planer om
å gå på land ennå. Noen skal seile Hummerseilas, og jolleseilerne skal til Tyskland for avslutningsseilas.
Og når jeg sier at det ikke blir seiling i vinter, er det helt feil.
For mange er dette starten på den store bindersseilsesongen.
Handlingsprogram, årsrapporter, regnskap og budsjett skal meisles ut slik at foreningen atter er klar for seiling i 2017.
For å få til dette er vi avhengige av tips og innspill fra dere
seilere. Det vil derfor bli arrangert klubbkvelder i løpet av høsten
der vi møtes for seilprat og for å få innspill til hva som kan gjøres
bedre.
De to første blir arrangert i forbindelse med med dugnadene
på Steilene 15.–16. og 22.–23. oktober. Da får man både kommet seg til Steilene, vært med på dugnad og ikke minst får man
muligheten til å komme med innspill til foreningen.
Så folkens: Følg med på hjemmeside og Facebook og e-post og
slikt. Masse informasjon kommer om dette.
Vi sees på Steilene.
Øyvind Degnes, leder i Nesodden Seilforening

BEATE BEVAN

Seilvenner

SOSIALT: Sosialt samvær er i
fokus i Hummerseilasen.

STORBÅTUTVALGET

Høst – fortsatt noe å glede seg til
For et par helger siden
hadde vi gleden av å arrangere North Sails Nesodden
Høstcup.

er jo regattaer på Fagerstrand
mandager og Steilene Rundt
på onsdager, og for noen passer verken det ene eller det
andre. Klubbmesterskapet er
derfor en gylden mulighet til
å seile mot hverandre.
I år fikk vi deltagere fra
Kavringen (-strand), Steilene
og Fagerstrand. Tilbakemeldingene var bare positive, og
alle hadde en flott dag på
sjøen.
Takk til Rune Holte som la
en fin bane fra Fagerstrand og
opp til Steilene blant annet via
Sundbyholmene. Takk til Line
Rødseth som tok seg av resultater, og til Bjørn Inge Karlsen
som tok målgang i sundet på
Steilene. Gratulerer til ELDORADO med en flott førsteplass,
MORILD med en solid andreplass og TANGO med en vel
fortjent tredjeplass!.

AV COLIN BEVAN • I skrivende
stund (6. september) er det
tett på 25 påmeldte båter –
det lover godt. Vi som arbeider
med arrangementet, gleder
oss til å lage et godt arrangement for noen hundre seilglade individer. Dette er ikke
mulig uten all hjelp fra medlemmene våre til oppgaver på
land eller til vanns.
Så tusen takk til dere som
stilte opp og opprettholder
vårt rykte som en førsteklasses
arrangør. En spesiell takk til de
fra «jollesiden» som stiller med
mannskap, slik at flest mulig
med kjølbåt får seilt.
KLUBBMESTERSKAP.
Klubbmesterskapet for storbåt ble
avholdt 3. september. Klubbmesterskapet er til for å samle
seilere fra hele Nesodden. Det

HUMMERSEILASEN.
Årets
Hummerseilas er lagt til helgen 13.–16. oktober. Etter

STEILENE

Det jeg liker med Steilene!
Steilene betyr mye for
Nesodden Seilforenings
medlemmer. Michael Schulz
har satt ord på det.

AV MICHAEL SCHULZ • Øya utstråler ro og utsikten er fantastisk. Barna har det gøy og
har alltid noe å gjøre. Jollene
har kort vei til seilingsområdet, og det finnes en trygg
jollerampe som er grei for
de minste og stor nok for å

pushe de eldre komfortabelt
på vannet.
Jeg liker fjordsel, fugler og
blomster veldig. På øya er det
en kran som alltid svinger i
feil retning. Det er jerrykanner
som noen ganger er tomme,
noen gang fulle.
På øya er det koselige trebenker for briefing, og det er
et fint fabrikkbygg der med
plass til utstyr og alle seil,
overraskende nok.

Fergen, som tar alle med,
heter «Blåtann». Navnet er et
mysterium for meg, bortsett
fra at den er blå.
Og så liker jeg jollehavndugnaden i oktober. Der tar
vi vare på det hyggelige
forenings
området vi har på
Steilene.

FORENINGSOMRÅDE: Nesodden
Seilforenings anlegg ligger på øya
Steilene.
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en «avstemning» på brygga
i Engelsviken, tilbyr vi nå to
seilasvarianter. En light versjon, hvor man kan dra ut på
fredag eller lørdag og møtes i
Engelsviken lørdag kveld til en
fellesmiddag, eller en «classic»
hvor vi møtes i Son torsdag
kveld, og om værgudene tilater det, seiler til Koster fredag
og opp til EngeLsviken lørdag.
Det var veldig hyggelig
med rask respons og god påmelding allerede den første
dagen invitasjonen ble lagt ut.
Så langt er seks båter påmeldt,
så jeg tipper vi kanskje blir
8-10 båter. Seilglede og sosialt samvær står i fokus.
VINTERPROGRAM. Storbåtutvalget har noen ideer på gang
for kommende vinter. Vi tenker
både på et VHF-kurs og kurs
i regattataktikk – vi får se
hva vi får til utover. Om dere
har ønsker, ikke nøl med å ta
kontakt.
Ha en fortsatt flott høst!

