ÅSGÅRDSTRAND
SEILFORENING

GJESTEHAVN

Legg første stopp til Åsgårdstrand
Her finner du alltid plass,
enten i Åsgårdstrand gjestehavn i nordre havn med
innløp rett nordfra, eller i
Åsgårdstrand båthavn med
innløp litt lengre syd og
fra øst.

Vi er så heldige
Når vi nå kan takke av for 2017 og er
på full fart inn i 2018, må vi erkjenne
at vi er heldige.
Vi er heldige fordi vi har en forening med god økonomi. Vi har råd til å
støtte seilerne med midler til trening
og konkurranse, slike at de kan delta i
konkurranser på like vilkår med andre.
Vi er heldige, som takket være
nåværende og tidligere generasjoner
seilere og ildsjeler, har et havneanlegg, et klubbhus og totalt sett et
seilsportsenter som holder god standard, dekker våre behov og
gjør oss i stand til å være et godt vertskap for regatta og andre
arrangement i Åsgårdstrand.
Takk igjen for all innsats som er nedlagt i 2017, av seilere
under trening og konkurranser, og av alle medlemmer som bidrar
økonomisk, med praktisk arbeid og deltagelse, for å gjøre vår
forening enda bedre. Planer og utfordringer for 2018 kommer vi
tilbake til i neste nummer.
Geir Lundkvist, leder i Åsgårdstrand Seilforening

Mange har med hell også
benyttet web-kameraet vårt
(www.seilforeningen.no) for å
se etter ledige plasser.
Hjertelig velkommen til
Åsgårdstrand i 2018!
FOR GJESTER: I Åsgårdstrand
er det havn for de besøkende
med mange gode kvaliteter.

TORE G. MØRCK

AV TORE G. MØRCK • I 2017
ble seilforeningens havn godt
besøkt.

Vi tror forklaringen er en
kombinasjon av lun og trygg
havn, fornuftige priser, nytt
servicebygg (med dusj, wc
og vask), egen sandstrand og
kulturtilbud i verdensklasse.
Våre gode longside-plasser
lokker nok også noen. I tillegg
liker mange kombinasjonen av
småbyidyll og gangavstand til
matbutikker og vinmonopol.

VINTER

Aktivitet i havnen
MORTEN JENSEN

Det foregår stadig små og
store aktiviteter i havnen,
også gjennom vinteren. Det
er mest havnekomiteen som
holder på, for eksempel med
båter som repareres, men i
vinter har mye av tiden gått
med til snømåking på bryggene og av båtene.

HELDIGE: De er heldige som er medlem av Åsgårdstrand Seilforening.
Geir Lundkvist gir foreningens vinnere av mesternes mester 2017 en
god klem!

De må derimot betale en
kvadratmeterpris for området
båten dekker på land, og også
for kranløft opp og ned.
Løsningene for beskyttelse
av båten gjennom vinteren er
mange. Noen har cockpit-telt,
noen heldekkende presenning,
andre ingenting, for de vil
være klare for en seiltur. På
land har alle båtene presenning.

TORE G. MØRCK

AV TORE G. MØRCK • Åsgårdstrand Seilforening tilbyr
medlemmene plasser for

seilbåter med en konkurransedyktig årsleie. Det gjør at vi
også kan ha båten liggende
ute om vinteren uten andre
kostnader enn strøm.
Velger man å ha båten i
sjøen om vinteren, får man
rett nok kostnader når båten
senere må på land for stoffing
og polering. Den kostnaden
slipper de som har tatt i bruk
tilbudet om plass til båten
på land.

VINTER: Det er vinterstemning i havnen, men noen båter ligger i
vannet, klare til seiltur. Selv i januar rykker det i seilerfoten når
været er slik som på disse bildene. Det er fullt mulig å ta båten ut
for en kald seiltur – snart.

TORE G. MØRCK
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