ASKER

Kjære venner
I skrivende stund ligger snøen tung
på Blakstadtangen. Hovedfokus for de
fleste nå er å måke snø av båter og
presenninger.
Storbåtgruppa har suksess med
sine temakvelder. Etter stinn brakke på
Oslofjordmuseet før jul, ble klubbhuset
på Tangen fylt da Pål Stiansen snakket
om å seile singlehanded i mye vind.
Fokus var veien til seier og banerekord
i Silverrudder 2018.
Vi ser fram til en spennende sommer på Blakstadtangen. Vi merker allerede positiv interesse for
våre nysatsninger «Trygg På Vannet» og «Peiling På Seiling». Det
er flott å se hvor entusiastiske våre trenere er rundt dette opplegget, så det kommer til å bli veldig spennende for framtidas
seilere. Vi har plass til mange, så det er bare å melde seg på.
Påmeldingen til Sjøsprøyt pågår med fullt trykk. Vi har 208
plasser og det er allerede 151 påmeldte, så her gjelder det å
være rask før det blir fulltegnet.
Vi håper også på vekst innen de nye fartsdisiplinene Waszp
og foilende brett. Det var virkelig moro å beundre unge seilere
i begge disipliner på fjorden langt utover høsten. Hos oss er det
kort vei til fri vind og alle er velkommen til å bli med på noe
nytt og spennende innen seilsporten.
Jolleseiling for voksne er også i sterk vekst. Velinformerte
kilder kan melde at vi kan forvente et tosifret antall Finnjoller
på Tangen til sommeren, noe som er helt fantastisk i mine øyne.
Her samler vi voldsomt med seilerfaring og kompetanse, som
seniorseilerne har lovet å dele med alle unge som er interessert. Her har vi en unik mulighet til å bygge et unikt seilmiljø.
Vi satser igjen på tirsdagsregattaer og håper på stor og ivrig
deltagelse fra alle jolleklasser.
Regattaen Asker Rundt, som arrangeres i samarbeid med
Røyken og Hurum Seilforeninger er åpnet for påmelding. Det
er allerede mange påmeldte, så dette kommer til å bli et nytt,
hyggelig tilskudd til storbåtseilerne i Oslofjorden. Se våre facebooksider for mer informasjon.
Når dette leses har vi forhåpentligvis valgt leverandør til
geotekniske undersøkelser og forprosjekt for kaianlegget, og da
er vi i gang med et stort og spennende prosjekt for seilforeningen. Den store utfordringen er selvfølgelig finansieringen,
og vi ønsker små og store sponsorer og samarbeidspartnere
velkommen.
Årets Asker-seiler 2018 ble Anders Hjorthøy. Vi gratulerer og
refererer til egen artikkel på denne siden.
Rune Strømquist, leder i Asker Seilforening
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SEILFORENING
ÅRETS ASKER-SEILER 2018

For ekstraordinær innsats

Årets Asker-seiler er en pris
som tildeles et av foreningsmedlemmene som har vist
ekstra god sportsånd og som
har bidratt ekstraordinært i
året som har gått.
AV KRISTIAN CARLSTEDT •
Kandidaten har gjennom
året 2018 tilrettelagt for et
godt idrettslig miljø. Og på
tross av sin unge alder, har
han stilt opp på eksemplarisk
vis gjentatte ganger. Årets
Asker-seiler har, i tillegg til
å være aktiv seiler selv, holdt
ukentlige kurs for to gryende
seilere, hjulpet yngre og mer
uerfarne seilere samt fremmet
en ny båttype nede på Tangen.
Årets Asker-seiler har med sin
Waszp invitert både gamle
og unge ut på vannet, og har
ropt oppmuntrende ord til alle
som har våget å prøve.
Asker Seilforening har
gleden av å utnevne Anders
Hjorthøy til årets Askerseiler!
Anders har gjennom hele
året vært fast inventar på
Blakstadtangen – fra tidlig
ettermiddag til sent på kveld.
Han har ofte stått igjen som
sistemann, enten det har vært
for båt-mekk eller fordi han
har brukt litt for lang tid på
å hjelpe de yngre seilerne å
pakke ned deres båt fremfor
hans egen.
SEILE SAMMEN. Gjennom
«Seile sammen» har Anders
tatt med seg en mor og en

datter ut i Andunge en gang
i uken. I Anders’ regi har mor
og datter lært seg det nødvendige for å kunne seile trygt
innaskjærs i Indre Oslofjord.
De har fått lære basis seiltrim,
knuter, vikepliktsregler og annen nyttig sjøkunnskap.
SJØSPRØYTINSTRUKTØR.
Anders har også bidratt som
instruktør på Sjøsprøyt, sommerleiren til Asker Seilforening. Anders hadde ansvaret
for fire barn per uke, og ble
godt likt av alle barna som
deltok.
AKTIV SEILER. Som fremtidsrettet ung seiler har Anders
blitt tatt opp på laget til
Waszp Foiling Team Norway,
hvor han gjennom en gunstig
avtale får leaset en Waszp
gjennom tre år. Anders valgte,
i motsetning til de fleste

på laget, å holde treningen
sin utenfor Børsholmen og
i Asker Seilforening. Det har
bragt stor glede for både
gamle og unge medlemmer i
seilforeningen å se Anders fly
over vannet. Dette håper vi
han fortsetter med de neste
sesongene, og flere Waszpseilere er selvfølgelig hjertelig
velkomne!
Vinteren 2019 har Anders
meldt seg på trenerkurs, og
det er vi i seilforeningen
svært glade for. Årets Askerseiler er nemlig ikke bare en
god seiler, men også et tålmodig og pedagogisk forbilde for
de yngre seilerne.
Vi håper vi får se enda
mer av Anders i 2019, og at
utnevnelsen som årets Askerseiler blir til inspirasjon og
etterfølgelse.
Gratulerer Anders, dette
mener vi er vel fortjent!

KURS I ASKER SEILFORENING 2019
Kurskalenderen for 2019 er nå klar og vi vil i år tilby flere
båtførerkurs enn noen gang for å dekke et tydelig behov i
markedet. Båtførerprøven er påkrevet for alle født etter 1980,
men er sterkt anbefalt også for voksne født før 1980. Mer
informasjon kan finnes på våre hjemmesider og facebooksider.
Kurs
Varighet
Når
Båtførerkurs vinter
Fem onsdagskvelder 27. feb til ut mars
Båtfører sommerkurs 1 En uke
Uke 27
Båtfører sommerkurs 2 En uke
Uke 27
Båtførerkurs høst
En helg
11.–13. okt
Rormannskurs
Hver uke i sesongen På forespørsel
ICC-kurs
To kvelder
På forespørsel
ISAF-kurs
En helg
30.–31. mar
Seilkurs for voksne
Fire kvelder
Mai (man og tor)

SOMMERENS BESTE JOBB
Sjøsprøyt arrangeres i
2019 i ukene 26, 27, 32 og
33, og til dette trenger vi
instruktører. Vi søker deg
som er trygg på sjøen og
som kan formidle kunnskapen du besitter. Du bør være
komfortabel med å seile
alene, kunne basisknuter
og sjøvett- og sjøveisregler
samt være glad i å bade.
Som instruktør skal du
formidle gleden ved å være
på og ved sjøen til barn mellom 7 og 13 år.

For å søke må du:
• Føle deg trygg i båt og
ved sjøen under alle
forhold
• Være ansvarsfull og ha et
årvåkent blikk
• Kunne grunnleggende
førstehjelp (det vil bli avholdt obligatorisk kurs)
• Trives med å lære bort
• Fylle 16 år i 2019
• Være medlem av Asker
Seilforening
Det er også en fordel dersom du har avlagt eksamen

for båtførerprøven, men det
ikke et krav.
Dersom dette høres
interessant ut, kan du se mer
på nettsidene til Asker Seilforening. Du kan også følge
med på Facebook-sidene
våre – Asker Seilforening
Sjøsprøyt.
Har du spørsmål om
søknaden eller om Sjøsprøyt
generelt, send en mail til
rektor Ingrid Skjønborg på
sjosproyt@askerseil.no eller
ring på 975 32 968.

