RAN

I min lederartikkel i forrige nummer av
SEILmagasinet var jeg kritisk til NSF sin
planlegging av Seilsportsligaen. Arrangementet ble satt opp et halvt år etter
at terminlisten vår var planlagt. Dette
gikk spesielt ut over RAN Eintype-regatta, som fikk langt lavere deltagelse
enn ventet. Heldigvis ser det ut til at
NSF har tatt dette til etterretning, for
nå er Seilsportsligaen inne i terminslistearbeidet.
Seilsportsligaen har blitt svært godt
mottatt i vår forening. Det var ikke vanskelig å stille lag. Å finne
seilere under 22 år var derimot verre. Årsaken er at disse ofte er
opptatt med jolleseiling, eller de har gitt seg som aktive.
Entypeseiling i Seilsportsligaen kan gjøre seilingen mer attraktiv etter jollekarrieren.
Ran kommer til å engasjere seg i Seilsportsligaen. Deltagerne
i år har allerede sett på hva vi bør gjøre for å være enda bedre
forberedt til neste sesong. Antallet seilere per båt må økes, da en
ikke kan forvente at alle seilerne kan være med på alle seilasene.
Trening som lag i båt blir det neste. Hva med de båtene som i dag
benyttes i ligaen? Kan de stasjoneres rundt i landsdelene? Hvis
det lar seg gjøre, huser Ran gjerne en J/70. Dersom Seilsportsligaen blir permanent, må vi også vurdere å gå til innkjøp av en J/70.
Tiden vil også vise om denne båten blir en ny klasse i foreningene.
De ukentlige treningene er for lengst over, og seilingen foregår nå kun i helgene. Tur- og havseilerne står for det meste på
land bortsett fra noen ivrige som skal ha med seg alle regattaer
gjennom vinteren.
Jollene har ukentlige fysiske treninger på Brattholmen skole.
Det er helt nødvendig om en skal hevde seg i mesterskap. En lang
kryss, med god vind og manglende grunntrening for seilerne, er
ikke mulig å utføre skikkelig.
Samarbeidet mellom klubbene i kretsen er svært godt. Det
fører til at vinterens aktiviteter er åpne for alle. Når Ran arrangerer fysisk trening, er alle andre foreninger invitert med. Slik er
det også når Askøy Seilforening arrangerer seiling i RS Feva med
derpå følgende svømming i svømmehall. En fin avveksling etter
en lang og innholdsrik sesong.
Med dette vil jeg ønske alle en riktig god jul og et god nytt år!
Harald Blø, leder i Ran Seilforening

KRETSSAMLING FOR JOLLER

Jollessamling i sommervær
Høsten er over oss. I skrivende stund er vi kommet
til midten av november.
Men så langt har høsten
vært snill. Den har gitt oss
vestlendinger mye godt
seilvær.
AV ESPEN BØRRESEN • Den offisielle delen av seilsesongen i
Ran Seilforening ble avsluttet
med Kretssamling 17. og 18.
oktober. Samlingen ble avholdt
i noe som nesten minnet om
sommervær – noe både seilere, trenere og foreldre satte
stor pris på. Vindforholdene var
også på seilernes side, muligens litt lite vind for noen, men
forhold som alle kunne mestre.
Det spirer og gror i jollemiljøet i Hordaland Seilkrets.
Det er særdeles hyggelig at
den største gruppen på samlingen var Optimist C. Denne
gruppen talte hele 15 seilere.
Når vi samtidig vet at
det er flere unge seilere i de
forskjellige foreningene som
enda ikke var klare til å ta
steget ut av egen forening, er
det grunn til å se positivt på
fremtiden.
De unge seilerne som valgte
å ta turen til Ran denne helgen fikk en flott opplevelse. To
hele dager med seiling tilsvarer

FREMSKRITT: To hele dagers
intensiv seiltrening gir uttelling
på ferdighetene.

mange uker med seiltrening i
seilere, fordelt på 4.7, Radial
ukedagene. Store fremskritt ble
og Standard. Inge Salvesen
gjort av alle seilerne i denne
og Henrik Begby stilte som
gruppen. Når disse seilerne nå
trenere for denne gjengen, og
går inn i en periode med lite
sørget for både kvalitet og inseiling, er det godt å ta med
tensitet på treningen.
seg en så god opplevelse som
Laser-gruppen har for øven helg som denne var.
rig en spennende vinter foran
For den eldste gruppen opti- seg. 6 seilere er tatt ut til å
mistseilere ble det mye fokus på
delta på kretsens nye satsing
lagseiling denne helgen. Laget – HSK Sailing Team. En satsing
fra Ran hadde nettopp kom- som også vil komme de andre
met tilbake fra lagmesterskapet
laserseilerne til gode.
med en flott 2. plass. Dette gav
I tillegg har Ran Seilforendem mulighet til å delta i Opti- ing vært så heldig å få knyttet
Team Cup i Berlin i begynnelsen
til seg en meritert Brasiliansk
av november. Her endte laget
laserseiler, João Augusto
fra Ran på en respektabel 9. Hackerott, som blant annet
plass, men med seire over noen
har vært på landslaget. João
av lagene som til slutt endte på
skal trene laserseilerne til Ran
toppen liste, er det all grunn til
gjennom vinteren. Tør vi håpe
å glede seg over resultatet.
på en like mild vinter som i
En annen gruppe som er fjor? I så fall blir det mange
i stor fremgang i kretsen er timer på fjorden før våren
Laser-gruppen. På samlingen
kommer.
denne helgen deltok 15 Laser-

ESPEN BØRRESEN

Seilsportsligaen særdeles vellykket

ESPEN BØRRESEN

SEILFORENING

MANGE: 55 seilere deltok på treningssamlingen. Over halvparten kom
fra andre foreninger.

TUR & HAV TRIMSEILASENE

Vil øke statusen til ukeseilasene
Som i de andre kretsene har
regattadeltagelsen i Hordaland falt de siste årene.

POKAL: Toril Haugsdal tar imot Kretsens vandrepokal på vegne av Ran
Seilforening.
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AV TORBJØRN HAUGSDAL •
Samtidig øker deltagelsen
i midtuke
seilasene. Disse er
gjerne blitt sett på som treningsregattaer. Nivået på disse
regattaene er imidlertid høyt,
både arrangementene og de
sportslige prestasjonene, og
det er hard kamp om de første plassene. For å følge opp
denne endringen i måten seilerne ønsker å konkurrere på,
vil Hordaland Seilkrets være
med å øke statusen på midtukeseilingen. I 2014 bestemte
kretsen seg for å arrangere

en finale for de beste båtene
fra alle midtukeregattaene.
På grunn av sen informasjon,
uklare regler og storm, ble finalen i 2014 avlyst.
I september 2015 ble den
første finalen arrangert. De
tre beste båtene i hver klasse
fra de tre midtukeregattaene i
Hordaland ble invitert. I tillegg
valgte de seilforeningene som
ikke hadde anledning til å delta
ut noen båter. Askøy Seilforening tok på seg jobben som arrangør for regattaen, som ble
arrangert i Hauglandsosen.
I tillegg til vanlig premiering av beste tredjedel i hver
klasse, stilte seilkretsen med
mannskapspremiering til vin-

nerbåtene, og Vandrepokal til
beste seilforening.
13 båter stilte til start i svært
lette forhold. Klassevinnere ble
NOR Rating t.o.m 0,920, HANNA MARIE, Ran Seilforening,
NOR Rating 0,921 t.o.m 0,983
X-FACTOR, Nordhordland Seilforening, og NOR Rating fra
0,984, SILIUS, Ran Seilforening.
Beste forening ble Ran Seilforening, som dermed fikk første
napp i vandrepokalen.
Dette blir selvsagt aldri en
av regattaene med størst deltagelse, men vi håper på økt
status på midtukeseilasene, og
å forsterke det allerede gode
samarbeidet mellom foreningene og arrangørene i kretsen.

