NORGESHUS SEILMAKEREN DOUBLEHANDED 2016

I skrivende stund er påsken 2016 så og
si over. Her vest ble den værmessig preget av mye vind og regn. Likevel er de
ivrigste båteierne i full gang med båtpussen. En ny sesong står for døren og
alt må være ship shape.
På årsmøtet 3. mars ble jeg valgt
som ny leder for Askøy Seilforening – en
stor og spennende oppgave med mange
utfordringer.
Heldigvis er ikke dette en soloseilas.
I det nye styret støtter jeg meg godt på
Frank Nyheim, Arne Pettersen, Finn Espeseth, Jan Rune Hopland,
Anders Jamne, Harald Gjøsæter, Ove Flatnes, vara Sandra McCarley og ungdomsrepresentant Eivind Skog – en flott gjeng å
jobbe sammen med.
Vi ønsker å takke det avtroppende styret for en godt utført
jobb, og det nye styret har et klart ønske om føre videre det gode
arbeidet.
I 2015 avviklet vi Yngling-VM, som var et stort løft for oss.
Uten en svær dugnadsinnsats fra medlemmene våre, hadde ikke
dette gått. Men vi klarte det, og tilbakemeldingene var strålende.
Likevel skal det bli godt med et roligere år i så måte, der vi kan
konsentrere oss om seilingens gleder (for oss selv).
Vi forsetter å styrke de ulike miljøene vi har: Optimist – Yngling – Melges – Tur&Hav, og Hordaland Seilkrets’ terminliste bekrefter at her er noe for enhver smak.
I 2016 ønsker vi igjen å arrangere nybegynnerkurs, noe vi ikke
klarte i 2015.
I tillegg er det viktig å ivareta det gode sosiale miljøet vi har
i Askøy Seilforening, og her er dugnad et stikkord. Anlegget vårt
krever kontinuerlig oppgradering og vedlikehold, i tillegg til ferdigstilling av påbegynt arbeid.
De ulike seilasene vi skal avvikle krever innsats fra medlemmene i form av dugnad, så ingen skal behøve å mangle pålagte
dugnadstimer når status gjøres opp til vinteren.
Den sterkeste merkevaren internt er nok Askøy Rundt i august, en familieregatta som i 2015 ble redusert fra to- til en-dags
regatta. Målgang og sosial sammenkomst i foreningen viste seg
som en populær avslutning på arrangementet.
Vi opplever heldigvis stor interesse for tilbudene våre, både
båtplasser, kranløft og båthallen har høy etterspørsel. Og godt
er det, dette er våre sikreste inntektskilder sammen med medlemskontingenten. Også det flotte servicebygget vårt er etterspurt som leieobjekt, og her jobbes det intenst med å få de siste
bitene på plass.
Avslutningsvis vil jeg oppfordre alle til å ta en titt på den
nye hjemmesiden vår: www.askoy-seilforening.no – takk til Giske,
Kristian & Co for vel utført jobb.
Jeg ønsker alle seilervenner, fjernt og nært, en strålende sesong i 2016.
Alice Syslak, leder i Askøy Seilforening

AV HELGE IVARSØY • Jeg har
hatt gleden av å delta i oppstarten av det som er blitt en
av de store doublehandedregattaer i Norge, og som vi
i Askøy Seilforening har arrangert siden 2005. Regattaen
har hatt forskjellige veivalg
opp gjennom årene og i år
er vi tilbake til ett sørgående
løpsalternativ.
Vi vet at en seilas sørover
har vært et ønske blant mange
av tidligere års deltagere.
Nytt i år er pitstop i Haugesund i samarbeid med Haugesund Seilforening. Målgang
og start fra pitstop er på Garpaskjærkaien vest av Risøya.
Herfra er det kun noen minutters seilas til landligge ved indre kai i Haugesund.
Haugesund Seilforening er
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MESTRING: For å oppnå gode
resultater er det mange utfordringer som må mestres.

HJELTEFJORDTRIMMEN
Når dette leses er vi allerede godt i gang med
årets Hjeltefjordtrim
og forhåpentligvis har
seilasene gått som planlagt
også i år.
AV FRANK NYHEIM • Hjeltefjordtrimmen er som kjent
et samarbeid mellom ASF og
Ran, og mens mange helgeregattaer sliter med synkende
deltakertall, ser det ut til at
trimseilasene i ukedagene
faktisk har økende deltakelse.
Kanskje er det enklere å reservere tirsdagkvelden til seiling i forhold til helgen hvor
også mye annet skal gjøres?
Årets opplegg er omtrent
en blåkopi av fjoråret, et-

tersom det ser ut til at konseptet er i tråd med seilernes
forventninger. Men vi har
plass til mange flere.
Som ny regattaansvarlig
i ASF savner jeg spesielt de
eldre og gjerne litt mindre
seilbåtene som befinner seg i
området, men som aldri deltar i noen form for regatta.
Hjeltefjordtrimmen har plass
til alle typer båter, og for å
delta i turklasse trengs det
heller ikke noe målebrev eller
noen form for forberedelser
for å delta.
Vi har med oss Banks Sails
som sponsor, og her har alle
som deltar i mer enn tre seilaser (og jo flere regatter du
seiler, jo større vinnersjanse

har du) muligheter til å vinne ett seil til en verdi av kr
20 000.
Noe av det beste med
å bestemme seg for å seile
trimseilaser, er at du seiler på
kalender og ikke kun basert
på gode værmeldinger. Hvis
du bare løser fortøyningene
på solskinnsdager kan det bli
mye landligge her på Vestlandet. Men ved å bestemme
deg for å seile X antall tirsdager, vil du oppleve at seilgleden er (nesten) like stor i
regn og kuling. Få med deg
venner, venninner, kollegaer,
familie eller naboer, og sett
av de gjenværende tirsdagene til sosial og spennende
regattaseilas i Hjeltefjorden.

Klubbkveld med fokus på havseilas
13. juni planlegger vi å arrangere en klubbkveld med
temaet nordsjøseilas.
AV FRANK NYHEIM • Vi prøver å
få tak i foredragsholdere som
kan fortelle om forhold ved
Nordsjøen som er relevante
for både deltakere i Panta-

NYTT FRA ASKØY SEILFORENING • ASKOY-SEILFORENING.NO

DRØMMEMÅL: Vestlandet har
drømmeforhold for regattaseiling,
mener regattasjef Helge Ivarsøy.

TROND J. HANSEN

Seilingens gleder

en engasjert samarbeidspartner og vi håper dette samarbeidet kan fortsette i årene
som kommer.
Farvannet mellom Bergen
og Haugesund er kjent for de
fleste seilerne på Vestlandet,
men tidligere seilaser sørover
har vist at det er mange utfordringer som må mestres for å
oppnå gode resultater.
Jeg har vært så heldig å få
delta med egen båt i doublehanded-regattaer i Skottland
og England de to siste årene,
og jeg har sett hvordan denne
type regattaer fremdeles har
stor interesse. Vestkysten av
Norge med vår flotte skjærgård fremstår som et drømmemål for seilere som er vant
med store tidevannsforskjeller.
Det er ennå ikke for sent i
å melde seg på. Ta med en god
venn eller venninne og still på
startlinjen i det som kan bli
vårens vakreste seilopplevelse.
Vi sees på Askøy Seilsportsenter.

enius Shetland Race såvel som
turseilere som lurer på om ferie i vesterled er noe for dem.
Hittil har vi fått bekreftet
at Statoil vil komme og fortelle
om hvordan en bør forholde seg
ved seilas i områder med plattformer og sikkerhetssoner rundt
disse. Videre har Telenor Kystradio bekreftet at de vil komme
og fortelle om sine tjenester.
Det er mulig vi får til enda
et spennende tema for dere
som skal krysse Nordsjøen, og
vi håper å tilby alle nordsjøseilere en trivelig klubbkveld

enten du er veteran eller debutant. Følg med på vår hjemmeside og Facebook-side for
ytterligere detaljer.

ØYVIND HAGEN/STATOIL

SEILFORENING

Etter noen års pause er jeg
tilbake sammen med en
flott gjeng seilere som vil
bidra til at alle deltagere
får en fin opplevelse i helgen 27.-29. mai.

TROND J. HANSEN

ASKØY

Velkommen for 12. gang!

PLATTFORMER: Hvis du planlegger å krysse Nordsjøen bør du
kjenne til reglene for seilas i
områder med plattformer.

