NESODDEN
Ja ja, så er tiden kommet for å skrive
den oppsummerende lederen igjen. Oktober er her med mørke kvelder, kulden
kommer snikende, veden plukkes frem
og man har så smått begynt å angre på
at man ikke tok av klisteret etter påskeferien. Fordi man hadde dårlig tid,
fordi skuta skulle på sjøen. Det er også
for sent å fikse den løse ledningen til
motorlanternen, trene enda hardere på
jibbene, og slikt. Men til neste år, da...
Bortsett fra været – som man ikke
kan gjøre noe med, sies det – har det vært en flott sesong for
Nesodden Seilforening. Vi har arrangert en rekke regattaer, med
NM for Optimist og E-jolle og North Sails Nesodden Høstcup som
flaggskipene.
Det har vært mange blide seilere og båter på Steilene, og det
er alltid et fantastisk skue. At man gang på gang klarer å stable
store arrangement på beina med fantastisk støtte fra dugnads
villige medlemmer, er flott.
Vårt reetablerte regattautvalg skal gjennomgå arrangementene for å se om de kan blir enda bedre neste år. Det kan de jo
alltid. For eksempel slutter jeg aldri å undre meg over at det ikke
finnes en eneste hotellseng her på Nesodden!? Det skaper jo litt
ekstra plunder for våre langveisfarende gjester.
Heldigvis er det både senger og mulighet for utsett av båter rett over fjorden i Asker. Jeg må rette en stor takk til Asker
Seilforening som mer eller mindre uvitende ble invadert av joller
og hengere og biler, men som likevel tok velvillig i mot. Det ble
redningen for mange av våre gjester. Hvordan vi skal løse logistikkutfordringer som dette for fremtiden, er av de ting vi må ta
tak i når sesongen skal evalueres.
En annen sak vi må tenke hardt på, er hvordan og hva vi skal
tilby våre seilere som gir seg med Optimist-jollen. Det er stor
aktivitet i jolleutvalget, og det har det vært i flere år. Men aktiviteten er ganske ensidig konsentrert om Optimisten med noen
svært hederlig unntak for våre E-jolle-seilere. Men nå begynner
snart de eldste å vokse ut av den, og hva gjør vi da? I dag har vi et
gapende vakum mellom disse og opp til de eldre E-jolle-seilerne.
Dette er nok en utfordring å løse.
Til slutt: Den oppstartede seilsportsligaen er en spennende
nyvinning. Å lage foreningslag som seiler mot hverandre i et seriesystem er et flott tiltak for å bygge samhold og klubbfølelse
innad i foreningene. Nesodden stilte i kvalifiseringen med et godt
lag som kvalifiserte seg til neste års «eliteserie».
Lykke til med resten av sesongen, og fortvil ikke; det er dugnad og fellessamlinger utover høsten og vinteren som sikrer at
lengselen etter bølger i håret og vann i knærne ikke blir uutholdelig stor. Følg med på hjemmesider og Facebook og sånt…
Vi sees!
Øyvind Degnes, leder i Nesodden Seilforening

STORBÅT

Sesongavslutning
Sensommeren, og spesielt
september, var en travel og
særdeles god periode for oss
storbåtseilere.

AV COLIN BEVAN • North Sails
Nesodden Høstcup, sesongavslutning for Steilene Rundt,
klubbmesterskap samt Hollænderseilasen.
North Sails Nesodden
Høstcup samlet ca. 220 entusiastiske seilere fordelt på 45
båter. Vindforholdene varierte,
men de aller fleste båtene fikk
to flotte dager på sjøen og
en fin seilerfest lørdag kveld.
Foreningen fikk mye skryt for
arrangementet – så tusen takk
til dere som satte av tid og
bidro til gjennomføringen av
dette store arrangementet.
30. september var det sesongavslutning for Steilene
Rundt. Det var tett mellom
WASABI og TIMEOUT, og til
slutt var det Mikael Kristiansen i TIMEOUT som seiret. Vi
gratulerer vinneren og alle de
øvrige seilerne med en strålende sesong. Takk til regattasjef, Tormod Petersen, som

har hatt hovedansvaret for
klubbserien i år også.
22. august ble årets klubbmesterskap avholdt. 12 båter
deltok og det ble to flotte distanseseilaser. Arrangementet
sammenfalt med Seilingens
Dag og satte en fin ramme på
det hele. Dag Bjørnsen stakk
av med en soleklar seiler i sin
SIAGAHAY – vi gratulerer. Dag
Bjørnsen er, som alle vet, en
meget habil seiler, og SIAGAHAY ble også den beste båten
fra Nesodden Seilforening i
Hollænderen, med en 3. plass
i sin klasse – flotte saker! Vi
gratulerer, igjen.
For vinteren er et par temaer allerede spikret, og datoer kommer etter hvert. Det
blir en kveld om langturseiling; Monica og Børre SøraasSæther vil fortelle om sin tur
og deltagelse i Atlantic Rally
Cruise (ARC) og opplevelser

HØSTCUP: Det var en svært snill
høst som stilte opp til årets North
Sails Nesodden Høstcup. TANGO
lister seg avgårde.
og erfaringer med å dra på
langtur. Christen With fra
North Sails kommer til oss og
holder et foredrag om det mer
seiltekniske – det er bare å
glede seg til begge deler. Vi tar
gjerne imot innspill og ønsker
om andre temaer som kan tas
opp i vinter.
Fortsatt god høst, pakk inn
båten med kjærlighet og omtanke, så sees vi igjen om noen
måneder.
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Seilvenner

COLIN BEVAN

SEILFORENING

STEILENE RUNDT: WASABI endte
på andre plass i årets Steilene
Rundt. Vinner ble TIMEOUT.

Slutt for i sommer for jollegruppen
Så er vi på vei inn i vinterdvalen.
AV MICHAEL SCHULTZ • Med oss
har vi gode minner og forhåpentlig god mestringfølelse
fra årets sesong. Og litt mer
tid til overs på tirsdager og
torsdager.
Takk for innsatsen til våre
trenere: Halvard, Henning,
Henrik, Emil og Cecilie. Bjørn
Forslund fortjener «silver-jolle» for å være den mest entusiastiske treneren – alltid bare

èn treningstime til!
Vi har hatt god hjelp fra
foreldrene. De lærte seg å
kjøre fergen, har ryddet etter
barna, var tålmodige med vær,
satte av tid for barna og beundret ivrige barn i små båter.
De lærte seg også å poste
på Facebook, å betale regattadeltagergebyr innen fristen,
å kjøre RIB i alle retninger,
å rydde og vaske vårt kjære

klubbhus – perfekto!
Jeg regner med at vi må utvide jolleutvalgets størrelse til
minst 30 medlemmer neste år.
Men nå kommer innetrening fredager i Alværn skole
og basseng, og høstavslutningsfest. Kanskje en liten vintertur på fjellet, og helt sikkert
mer seiling til våren.
Takk for i sommer, det var
gøy!
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ERIK JOHAN WORSØE ERIKSEN

STEILENE: Det er et godt liv å
være jolleseiler på Steilene; rydde
og ordne, rigge opp og rigge ned
– det er en del av seilingen.

Hummerseilasen 2015
Strålende vær og velsmakende hummer. Årets
Hummerseilas svarte til
forventningene. Igjen.

AV COLIN BEVAN • Hummerseilasen ble avviklet i et forrykende flott høstvær helgen 2.–4.
oktober. Opplegget var litt

annerledes enn tidligere år. I
stedet for å seile til Koster, ble
det avtalt avkortning allerede
før start, og arrangementet
ble lagt til Son og Engelsviken.
Turen bød likevel på fantastiske naturopplevelser for alle
de åtte deltagende båtene.

HUMMERSEILASEN: Det blir folksomt i cockpit når alle naboene kommer om bord på en gang. Begge dagene i Hummerseilasen rundes av
med after sail, eller debrief, om du vil. Glemt er agressive loffinger,
kjøpmannsstarter og frekke manøvre – stemningen er god, latteren
sitter løst og de gode seilerhistoriene kommer frem.

TAKK: Takk til alle som deltok i
Hummerseilasen, og en ekstra
stor takk til Stein Ødegård,
hummergeneralen, som holder i
dette for oss.
SISTE HELG: Line K. Rødseth kaster fortøyningen før genuaen rulles ut
og båten sklir bort og seiler ut sundet. Båten tas opp i løpet av uken,
og skal stelles og pakkes inn, så den blir fin og klar til neste sesong.
For mange ble Hummerseilasen den siste helgen på fjorden.
HUMMER: Så er det duket for den store hummerkvelden. Tradisjonen
tro, stilte Stein Ødegård først opp på brygga og bød på fenalår med
sprudlevann for deretter å lede oss hele veien fra bryggekanten og inn
til Engelsviken Restaurant. Her fikk vi servert hummersuppe og en halv
hummer med tilbehør.

ALLE BILDENE ER TATT AV COLIN BEVAN

HUMMER SPESIAL: Samtlige
som spiste hummer under Hummerseilasen var godt fornøyd
med både størrelse, smak og
tilbehør. Engelsviken Brygge
Fiskerestaurant hadde kjøpt inn
hummer spesielt for oss, samt
komponert en egnet meny – en
kveld kan knapt bli bedre enn
dette!

SEILTRIM: Hummerseilasen er en uformell regatta, men som alltid når to eller flere «bitre konkurrenter»
møtes på fjorden, sjekkes de andres seiltrim nøye og sammenlignes mot egen. Første etappe gikk til Son.
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