Spennende fremtid for seilere

NESODDEN
SEILFORENING

Hei alle sammen!
Nå nærmer det seg atter ny sesong. Ivrige jolleseilere har allerede begynt sin
sesong med treningsleire i inn- og utland. Noen skal til Italia, andre har vært
i Son og Danmark. Noen har til og med
vært og kitet i fjellet. For storbåtfolket
er det planlegging, mekking og pussing
som står på programmet. Atter andre
har ikke begynt å tenke på sesongen
ennå.
Alt i alt er dette et svært blandet
bilde av våre medlemmer. Det er faktisk helt utrolig hvor forskjellig vi forholder oss til denne aktiviteten eller livsstilen (for noen).
Og det er nettopp noe av det fascinerende med seiling, dette at
man kan seile på toppidrettsnivå eller man kan ha en lat fokkeslør. Det kan være unger så små at man knapt kan se dem inni
redningsvestene sine, til folk så gamle at de ser ut som, tja, man
skal passe seg litt her, ja, skikkelig gamle. Man kan seile brett som
gjør 50 knop og båter som knapt klarer 5 knop.
Og alle disse har vi et tilbud til i Nesodden Seilforening! Er
ikke det fint å vite? Det blir arrangert trening for små og store båter, regattaer for små og store båter, nybegynnerkurs, videregående kurs, regelkurs, seilbrettkurs, kretsmesterskap og så videre
og så videre. Ikke alle kan være med på alt, med alle kan være
med på noe. Følg med på hjemmesiden vår, på Facebook og her i
SEILmagasinet. Jeg er sikker på at mye av det som arrangeres vil
gjøre seilopplevelsen din bedre i år.
Til slutt: Lykke til all dere ubetalte, ivrige, hyggelige, kompetente dugnadsfolk som gjør alt dette mulig. Pass på at dere
hygger dere mens dere gjør den fantastiske innsatsen som til
sammen er med på å skape Nesodden Seilforening.
PS: Jeg kan ikke love at jeg ikke kommer til å vinne Steilene
rundt i år. Men jeg skal prøve.
Øyvind Degnes, leder Nesodden Seilforening

Alf Magne Andersen takker
av etter to år som jolleleder. Her takker han for to
innholdsrike år i Nesodden
Seilforening.
AV ALF MAGNE ANDERSEN • Takk
for to fine år som leder av
jolle- og nå også brett-avdelingen. Etter to år som leder
for våre yngste seilere er roret
nå overlatt til Adrian Bates.
Jeg takker alle gode hjelpere
for innsatsen for våre yngste
seilere i de årene jeg har ledet
juniorarbeidet i foreningen.
Felles innsats for et godt
barne- og ungdomsarbeid i
foreningen er viktig også i
tiden fremover. Med Adrian
som rormann er jeg trygg på
at dette arbeidet vil videreutvikles på en god måte.
REKRUTTERING. Nesodden Seilforeningen har en voksende
rekruttering. I 2012 hadde
vi 14 brett, fire Europa-joller,
en Laser og 36 Optimister. En
nystartet brettgruppe hadde i
fjor en flott start, takket være
flere gode krefter som har lagt
til rette for ungdom fra 13–17
år.
Vi har en liten, men veldig
aktiv gruppe eldre jolleseilere
i Europajolle og Laser. Disse
er alle trenere for våre yngre
seilere og store forbilder, samtidig som de bruker mye tid på
sating på seiling som sin idrett.
Optimistgruppen er tilført
mange nye seilere de seneste

par årene, og vi har nå en
bredde som gjør at alle seilerne opplever at de har et stort
miljø med gode seilervenner.
Samtidig ser vi at enkelte av
våre aller yngste seilere nå tar
steget til å seile regatta utenfor Steilene.
Det er fint, men vi skal også
passe på å få med oss de som
kun har lyst å holde på lokalt i
foreningen.

veldig mange år. I skrivende
stund står vi foran en nytt
seilting, og jeg registrerer et
stadig økende fokus på dalende deltagelse på mange
nivåer innenfor seilsporten.
Seiltinget setter premisser for
forbundet, og jeg håper tinget legger til rette for at våre
seilere vil kunne velge den båteller brettypen de selv ønsker
å seile også i fremtiden.

TILRETTELEGGING. Arbeidet som
blir gjort i seilkrets og i seilforbund, er viktig for oss som
ønsker å få et godt, sunt og
bra sportslig miljø på klubbnivå. Oslo og Akershus Seilkrets
opplever stadig at det er vanskelig å få nok mennesker til å
engasjere seg i kretsens viktige
oppgaver.
Jeg synes de som har bidratt i styre og stell i vår seilkrets, fortjener skryt for den
jobben som er gjort. Foruten
stødig hjelp til å fastsette terminliste og fremskaffe dommere, synes jeg det er verdt å
trekke frem tilretteleggingen
som gir foreningene mulighet
til å søke om økonomiske bidrag til jolle-/brettsamlinger.
Dette er et godt bidrag til
at vi avholder lokale treningssamlinger med gode treneressurser.

SUNNE FORMER. Enten vi jobber
på klubb, krets eller forbundsnivå har jeg tro på at så lenge
seileren får velge og vi legger
til rette for alle seilklasser, vil
seilerne føle seg inkludert og
flere vil gjennom dette, ønske
å fortsette med idretten også
etter videregående skole.
Bare på denne måten vil vi
jobbe etter den målsettingen
vi har i våre vedtekter; drive
seilidrett organisert i Norges Seilforbund og fremme
sjøsport og friluftsliv i sunne
former.
Underordnet alt bør være
en OL-satsing. Om alle bidrar
til inkludering og god bredde,
vil vi nok få flere emner på
over 20 år som ønsker å satse
på OL.
Med dette ser jeg frem til
fortsatt å kunne bidra noe
sammen med Adrian i juniorarbeidet. Samtidig blir det
gøy å gjenoppta egen seiling
i større båt.

ØKENDE FOKUS. På forbundsnivå diskuteres stadig hvilke
klasser barn og ungdom skal
seile, og det er blitt gjort i

Innholdsrikt år ligger foran storbåtseilerne
Påsken står for døren og da
er det snart på tide å sette
bort skiene og starte på
båtpussen.
AV MARIT SLETTEN • Vi har hatt
en vinter med tre klubbkvelder
hvor vi har hørt interessante og
lærerrike fordrag. Bra oppmøte
og god stemning har det vært
på M/S INNVIK og Tangenten.
Storbåtutvalget har hatt
planleggingsmøter og har det
meste klart for en aktiv sesong. Det er bare å henge i å
få båten på vannet! Allerede
onsdag 17. april starter vi med
en treningskveld på Steilene.
Startskuddet for første seilas i
årets utgave av Steilene Rundt
går onsdag 24. april. Oppleg-

get blir omtrent som i fjor med
regattasjef og rullering av arrangør- og ferge-ansvar blant
deltagende båter. Det er ventet et par nye båter på startlinjen i år, noe som helt sikkert
vil gi fjorårsvinner WASABI og
de andre hard kamp om topplasseringene.
Med tidlig påske blir det
også tidlig Kristi Himmelfartsdag. Det betyr at Steilene 3-dagers starter allerede
9. mai, et flott arrangement,
som er det familievennlige
alternativet til Skagen Race.
Når påmeldingen åpner, er det
bare å kaste seg over påmeldingssiden, for her kan det bli
kamp om å sikre seg en av de
20 deltager-plassene!

Etter sommerferien blir det
klubbmesterskap for LYS-båter
7.september og så avsluttes
det hele med vårt største og
viktigste arrangement, North
Sails Nesodden Høstcup som
i år går av stabelen 28.–29.
september.
I tillegg til dette er vi blitt
tildelt NM for IF, som skal arrangeres 24.–25. august. Det
er lenge siden sist vi hadde et
NM på Steilene, så dette gleder vi oss til! Med Alf Magne
Andersen i spissen som regattasjef satser vi på et arrangement av høy kvalitet – både til
lands og til vanns.
Jeg oppfordrer alle til å
bruke Facebook-siden vår
«Storbåtseiling i Nesodden

Seilforening» aktivt utover sesongen. Der vil vi blant annet
ha en uhøytidelig fotokonkurranse hvor beste seilrelaterte
bilde blir kåret og premiert

ved sesongslutt.
Nye og gamle storbåtseilere ønskes velkommen til en aktiv 2013-sesong på Steilene!

NYTT FRA NESODDEN SEILFORENING • nesodden-seilforening.no

KLUBBKVELDER: I vinter har foreningen arrangert tre klubbkvelder.
Her fra seilmaker Christen Withs besøk.
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Bli med på Optimist-samling
på Steilene 19.–21. april!
Nesodden Seilforening

Nesodden Seilforening inviterer
Optimist-seilere som har tenkt å delta i
NC klasse B (A i løpet av sesongen) på Steilene

• Meget erfarne trenere: Maren Clausen og Magnus Andersen
• Seil og bli kjent med ivrige optimistseilere i seilkretsen din
• Deltagerne møtes på Steilene fredag og blir boende i seilforeningens
klubbhus til søndag med topp fasiliteter og kos!
• I tillegg til mange timer på vannet blir det litt teori og moro på kveldene
For påmelding og fullt program se www.nesoddenseilforening.no
Kontaktpersoner; Thomas Dam 48089800 og Adrian Bates 93422141.
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