HAUGESUND
Nina første påmelding?

NM: Haugesund Seilforening arrangerer lag-NM i 2-Krona i 2015.

2-KRONA

NM i 2-Krona lagseilas i Haugesund

Helgen 13.–14. juni
organiserer Haugesund
Seilforening NM i lagseilas i
2-Krona-joller.

AV FRANK HENDRIKSE • Baneområdet blir Hellevik (Førresfjorden) i nærheten av vår
seilstasjon. Banen skal ligge
med relativt kort avstand til
land, slik at det blir en publikumsvennlig regatta.
I samarbeid med Karmøy
Seilforening disponerer vi
seksten 2-Krona-joller. I tillegg er det noen privateide
båter, og det betyr at mesterskapet blir arrangert på «boats
provided»-basis. Statistisk sett

STILLE: «Nina» har sust videre og det er atter en fredelig vinterstemning på Lindøy.
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er juni værmessig den beste tiden av året for lagseilas i Førresfjorden. Det pleier å være
nok vind, men ikke for mye for
å kunne seile taktisk.
Seilstasjonen ligger ved
den nye hovedveien mellom
Haugesund og Stavanger og
er lett tilgjengelig. For de som
ikke kjenner Haugesund, og
for de som ønsker å bli bedre
kjent, er dette en gylden mulighet til å besøke vår fine by
på Sør-Vestlandet. Et sosialt program skal supplere de
sportslige aktivitetene.
2-Krona-joller seiles av to
personer. Det passer godt for
ungdommer, (godt) voksne el-

ler en kombinasjon av begge
grupper. Hvert lag består av
tre båter. Dette betyr at deltagende seilforeninger eller
kretser stiller med seks seilere
per lag. Etter minst én, men
mest sannsynlig to Round
Robin, møtes kvalifiserte lag
for semifinaler og påfølgende
gull- og bronsefinaler. Hver
seilas har en idealtid på 8–10
minutter, så det blir mange,
korte seilaser.
Vi kommer tilbake med mer
informasjon senere og på våre
hjemmesider. Vi håper at mange seilforeninger og seilkretser
synes at opplegget er interessant og kommer 13.–14. juni!

Ikke glem båten din i vinter!
Vinterhalvåret er en rolig
tid for oss båtfolk, men den
er ikke nødvendigvis det for
båten din.

AV INGER LISE BREIVIK • Etter
en høst med mye vind toppet
det hele seg i januar med orkanen «Nina»s herjinger. Som
en liten påminnelse ber vi dere
nå ta en ekstra kikk på båten
og båsen deres, og se til at alt
er i orden.
Selv om båten ligger godt
innpakket under presenning,
må den ha jevnlig tilsyn. Snø
og regn samler seg i lommer i
presenningen og det kan fort
INGER LISE BREIVIK

Dato for NM lagseilas i 2-Krona er bestemt, men påmeldingen er ikke åpen
ennå. Likevel fikk jeg en telefon forleden: Nina var på gang med tre 2-Kronajoller. Det viste seg at Nina ikke var en
overivrig 2-Krona-seiler, men orkanen
på plenen!
Jollene var godt nedrigget for vinteren, men Nina klarte å få tak i de få kvadratcentimeterne som var tilgjengelig.
Ekstra fortøyning rundt noen trær var
nødvendig for å holde jollene på plass.
Dette var en påminnelse om de enorme kreftene naturen har.
Som seilere er vi glad i vind, men 30 til 40 m/sek er litt i overkant! Da er det viktig å ha båtene godt fortøyd, også på land. Vår
havn i Storaviken er heldigvis godt beskyttet for de mest utsatte
vindretningene.
I 2015 har foreningen en del prosjekter som må gjennomføres. I likhet med de fleste idrettslag skal våre vedtekter være i
henhold til NIFs lovnorm. Vi tar samtidig organisasjonsplanen og
handlingsplanen i bruk. De blir viktige verktøy i foreningens organisasjon, de gjør foreningen transparent og hjelper med å sette
langsiktige mål for foreningen med sin diverse undergrupper.
Tilveksten av barn og ungdom gir oss utfordringer med å holde
takt med nødvendig materiell. Det er et ønske å kunne tilby tomannsjoller til våre yngre seilere. Vi har behov for ekstra sikkerhetsutstyr og for oppgradering og flere følgebåter. Også klubbhuset og ikke minst garderobene blir i det minste laget med antallet
aktive seilere vi har i dag. Vi kan håpe, men ikke satse på like
flott sommervær som vi hadde i 2014, og har begynt å tenke på
muligheter for utvidelse av inne-kapasiteten.
Den eldste delen av havneanlegget vårt er fra 1980-tallet.
Her kan det være behov for forebyggende vedlikehold for å være
godt rustet for fremtidige Nina’er også. Det er en ikke ubetydelig
venteliste for båtplasser. Det har lenge vært et ønske å utvide
havnekapasiteten. Muligens blir tiden moden for konkrete planer
i 2015.
Frank Hendrikse, leder i Haugesund Seilforening
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blir flere hundre liter. Vekten
av vannet gjør igjen at rekkene blir bøyd og man får sprekker i gelcoaten.
Fortøyninger må sjekkes
for slitasje og de bør ha gode
strekkfisker for å hindre at
båten får rykk når vindrossene kommer. Påse at det er
nok luft i fendere og at du har
store nok fendere til båten din.
Sjekk at kalesjer ikke har
fått rifter og at alle knapper eller strikker er på. Sjekk
også at alle fall og alt tauverk
er tatt ned fra masten slik
at man slipper unødig støy i
havna.

Det kan være smart å ha
en liten ovn på i båten, men
vel så viktig er det å få ut fuktigheten. En elektrisk avfukter
tørker luften meget effektiv,
men det finnes også rimelige
avfukterposer. Disse får man
kjøpt på båtutstyrsbutikker,
Biltema og lignende plasser
og fungerer helt greit.
Godt nyttår til dere alle, så
snakkes vi plutselig i havnen!

VINTER: En innpakket båt
trenger jevnlig tilsyn. Sjekk
også båten i dårlig vær.

