ÅSANE

SEILFORENING

Våren er her!

LØYPE!: Åsane Seilforening har etablert en naturstiløype som kan brukes til løping og kondisjonstrening.

Nå er en nydelig vinter på Vestlandet på
hell og våren i anmarsj. Det er rapportert den ene nye solrekorden etter den
andre i vinter, og noen antyder bekymring for at alle soldagene for 2013 er
brukt opp. Men i henhold til uttalelser
fra Meteorologisk institutt er det ingenting som tilsier at vi har brukt opp sola
for i år. Været nå skal ikke ha sammenheng med hva vi får senere. Så vi håper
og tror på en fin seilsesong!
De nye handikapreglene, NOR Rating, var et hett tema under årets vårpuss. Det ryktes at seilere
hadde gjort studier på båter i Hordaland om hvem som kommer
bedre og dårligere ut enn før. Spennende blir det å følge utviklingen.
De fleste medlemmene i Åsane Seilforening har seilbåtene
liggende i Eidsvåg eller Åstveitvågen. I Eidsvåg er det flere aktører som tilbyr bryggeplass med Eidsvåg Båtlag som den største.
I Åstveitvågen er det to lag, Åstveitvågen Båtlag og Våganeset
Båtlag. Det var uttak i begge havnene i begynnelsen av april.
Byfjordtrimmen arrangeres i år også av Askøy Seilforening og
Åsane. Treningsregattaen arrangeres onsdager med start klokka
1830 ved Strømsnesholmene. Jeg oppfordrer til å delta. Selv har
jeg i en årrekke seilt denne regattaen og synes fortsatt det er
veldig kjekt. Deltagelsen sikrer også at jeg kommer på fjorden
uansett vær og vind.
Entype-utvalget i Hordaland Seilkrets samarbeider med Hordaland Expressklubb med mål om å gi klassen et løft. Det er over
40 båter i Hordaland som indikerer et stort potensiale. Byfjorden
vil bli forsøkt benyttet som base i vår for trening og regattaseiling
for Expressene. NM for klassen arrangeres av Bergens Seilforening 30. august til 1. september.
Foreningen har mye på gang og vil arrangere rekrutteringshelg 27.–28. april, Byfjordseilasen 5. mai (mulig med sosial samling på Storøen 4. mai), Storøen treningsregatta for joller 11. mai
og Storøendagen 12. mai. Videre vil arbeidet på øya fortsette og
medlemmer oppfordres til å delta når de har anledning mandager
og tirsdager fremover.
Foreningens planer for Storøen krever kapital. Den senere tiden har vi hatt dialog med flere som viser interesse for aktiviteten
som skjer og viser vilje til å støtte foreningen i den videre satsingen. Parallelt med arbeidet med å skaffe midler, arbeides det med
byggesøknader og etablering av ny vannforsyning til øya. Her er
mye godt og spennende arbeid som skal gjøres. Følg med på våre
nettsider www.aasane.no. Vi sees på fjorden og på Storøen!
Georg Solvåg
Leder Åsane Seilforening

Løype for balanse, styrke og samarbeid
Åsane Seilforening fikk en
50 års leieavtale på plass
høsten 2012 på hovedhuset
og deler av et 1200 m2 stort
nøst på Storøen i Eidsvåg.
Øya er ca. 15 minutter med
bil fra Bergen sentrum.

AV ARNE BERVEN • Da vi startet
arbeidet med øya, var vi i kontakt med en rekke seilforeninger som driver fra en øy, for å
være best mulig forberedt på
fordeler og ulemper med å
drive en seilforening på den
måten. Det vi spesielt la merke
til, var at mange seilforeninger,
og medlemmene deres, hadde
fått et sterkt forhold til øya.

De var stolte av den og fokuserte på de positive sidene en
øy gir, og de tilpasset de utfordringene det er å drive fra en
øy. Vi hadde ingen alternativer
til øya om vi skulle gi barn og
unge et tilbud i vår region, og
vi fokuserer på å utnytte øyas
gode sider.
Vi har sett at der et stort
frafall av unge som begynner
med seiling, fysisk trening er
satt lite i system og de unge
bruker mye tid alene i båten
som for de yngste kan være
litt utfordrende. Vi har derfor
startet et arbeid med en treningsløype rundt hele øya.
Dette er en naturstiløype

som kan brukes til løping og
kondisjonstrening, og vi har
etablert 10 poster med ulike
aktiviteter som er bygd opp av
trær og tau for balanse, styrke
og samarbeid. Vi tror denne
løypa vil gi alle våre seilere en
god mulighet for tilleggstrening og aktivitet som kan gjøre det å drive seiling enda mer
attraktivt og øke samarbeidet
mellom seilerne.
Treningsløypa med de ulike
postene er selvsagt tilgjengelige for allmennheten. Vi tror
løypa vil bidra til økt interesse
for jolleseiling og foreningens
arbeid på øya.

Bra aktivitet blant jolleseilerne
Det er god aktivitet i jollegruppen og vi hadde vår
første helgesamling 16.–17.
mars.
AV ARNE BERVEN • Dette var
også første gang vi hadde
tilgang til det gamle hovedhuset på Storøen for en samling.
Huset, som nå har fått navnet
Seilerhuset, er opprinnelig fra
1750. Her står vi fremfor mange dugnadstimer før det er tilbake i den stand det hadde da
det ble flyttet ut til øya i 1817.
Etter en vinter med mye
innetrening var det kjekt for
de unge å komme på sjøen
igjen.
27.–28. april skal vi ha
vår første organiserte rekrutteringshelg i foreningen med
fokus på barn og unge fra syv
til 16 år. Vi har allerede fått
ca. 20 påmeldte og gjør reg-

ning med at dette stiger noe
til samlingen skal avvikles.
Vi har en god spredning
i alder som gir oss både utfordringer og muligheter. Vi
planlegger å tilby våre Optimistjoller til de yngste og våre
RS Feva-joller for de litt eldre.
Tidligere erfaring har vist at det

er enklere for litt større barn å
starte med RS Feva, men det
blir spennende for alle.
Vi har kjøpt inn den nye
Optimist-seilerboken som NSF
har gitt ut til alle deltagere, og
vi tror den vil bidra til å gi de
unge god inspirasjon til å fortsette etter samlingen.

SEILERHUSET: Mange dugnadstimer venter for «Seilerhuset».

MINDRE FRAFALL AV UNGE SEILERE

NYTT FRA ÅSANE SEILFORENING • www.aasane.no

AV ARNE BERVEN • Ser vi til
andre seilforeninger er erfaringen et stort frafall blant
de yngste som begynner med
Optimist, og det er ofte veldig
tynt i den eldre gruppen av
seilere fra 15 år og oppover.
Vi har prøvd å tenke litt
nytt og har stort fokus på
både å kunne gi de unge en
mulighet for en satsing på
enmannsbåt og tomannsbåt.

Vi har etablert en klar jollestrategi der vi har klubbfinansiert syv Feva joller, to
Zoom8 og vi har 10 eldre
Optimister tilgjengelig for de
yngre.
Vi ser også på mulighetene til å investere i andre
joller som Laser og to-skrogs
rekrutteringsbåter for at våre
eldre seilere skal få prøve seg
i klasser etter Optimist og

Feva før de trenger å investere i egen båt.
Om vi lykkes med mindre
frafall fra sporten både for de
ynge og eldre vil tiden vise.
Vi har stor tro på vår strategi
rundt treningsløypen, klubbeidet, båter for rekruttering
og en jollestrategi der vi gjør
noen båter tilgjengelig også
for eldre seilere som vil hjelpe oss i dette arbeidet.
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