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SHETLAND RACE: Noe å strekke seg etter i 2017?

STORBÅT

Over Nordsjøen i 2017?
Vi håper at seilsommeren
har vært full av gode opplevelser for alle seilere.
AV COLIN BEVAN • Om noen
uker har vi to hyggelig og viktige begivenheter i kjølbåtmiljøet i Nesodden Seilforening,
Først er det klubbmesterskapet 3. september og
deretter North Sails Nesodden Høstcup helgen 24.–25.
september. Vi håper å se både
kjente og nye ansikter på fjorden disse dagene.
Hvis du ikke seiler regatta,
kan du bli med på høstcupen
som hjelpemannskap på land
eller på sjøen. De som hjelper
til opplever dette som en hyggelig aktivitet, og det arran-

geres en flott fest for alle på
kvelden.
Selv om sesongen på langt
nær er over, er det flere som
har begynt å snakke om neste
sesong. Vi har mottatt en hyggelig forespørsel fra IF-klubben og X-35-klubben om å
arrangere NM for dem i 2017.
Dette er et klapp på skulderen vår og det betyr at vi
har et godt rykte som regattaarrangør. Så takk til alle som
tidligere har gjort en innsats
for at vi har fortjent dette
gode ryktet.
Noen vurderer å delta i
Shetland Race i 2017. Kanskje
vi kunne få til en konvoi av
båter fra Nesodden til Bergen?
Hva med å legge ferien

over til Shetland, enten for å
delta i regattaen eller for å
seile over når værvinduet passer best.
Fra startlinjen ytterst i
Korsfjorden og over til Shetland det ca. 190 n mil. Vil man
opp til Osebergfeltet og se
de mektige oljeplattformene
ute i Nordsjøen, er det en liten ubetydelig bit lenger. Om
man ikke vil opp til Bergensområdet, er det ikke mer enn
10 n mil lenger å seile over fra
Karmøy.
Er dette noe å strekke seg
etter i 2017?
Først håper vi at vi ses på
Fagerstrand 3. september!

OLE HENRIK NISSEN-LIE

Vel blåst sommer og velkommen tilbake
til en forhåpentlig flott høstsesong.
Så vidt jeg kan se fra Facebook er det
ikke en havn eller øy som ikke har hatt
besøk fra nesoddseilere denne sommeren. Det har også vært god deltagelse i
regattaer for jolleseilere. Godt å se!
Når dette leses, er våre beste seilere
i full aksjon i St. Petersburg der de skal
forsøke å kvalifisere seg til finale på
Sardinia senere i sesongen. Magnus Andersen, Henrik Bucher, Henrik Andersen
og Simen Hauland har alle den erfaringen og seilkunnskapen som
skal til for å hevde seg i et felt med seilere fra hele Europa. Lykke
til!
Denne sesongen har det vært arrangert få regattaer på Steilene, og den eneste ordentlig store blir North Sails Nesodden
Høstcup 23.–25. september. Jeg håper mange har satt av denne
helgen, enten for å seile det som er den største regattaen i Indre
Oslofjord eller for å være med å arrangere den aller beste regattaen i vår region.
Det kreves stor innsats for å få av gårde 60–80 båter på pølsebaner og distanseseilaser. Med den erfaringen og rutinen vi besitter er jeg likevel trygg på at vi atter en gang kan lene oss tilfreds
tilbake søndag kveld.
Til slutt: Dette året har vært et fælt år for våre stakkars tilbringerbåter.
Først hadde vi Blåtann som gikk på grunn uten at noen meldte
ifra, noe som medførte at stakkar’n holdt på å synke. Store kostnader må dekkes for å bytte ut ødelagte komponenter og reparere
skrog.
Dernest fikk en av de gule båtene store skader på en propell
på grunn av grunnstøting – fortsatt uten at noen har sagt ifra.
Og til slutt har det jaggu vært tyveri/hærverk på begge de
gule pionerene. Noen har kappet av styrehåndtakene og tatt dem
med seg. Alt dette medfører masse plunder og heft og selvfølgelig
unødvendige kostnader.
Tyveri og slikt er en ting, men det å skade utstyr uten å melde
ifra, det er irriterende. Dersom du har ødelagt noe går det fint, det
kan skje den beste. Vi skal som kjent alle seilere gå på grunn en
eller annen gang. Men du må gi beskjed så vi kan fikse det. Det
var dagens sutremelding, ferdig nå!
Så la oss i stedet komme oss på vannet og få skikk på den
derre vanskelige tvisten. At det skal være så vanskelig å få lusa
til å stå!
Vi sees på Steilene.
Øyvind Degnes, leder i Nesodden Seilforening
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Hei alle sammen!

SUMBURGH HEAD: Kan det friste å legge ferien til Nordsjøen og øyene i vest neste sommer? Storbåtutvalget lanserer her ideen om en Nesodden-konvoi til Shetland.
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AKTIVITETSKALENDER
3. september – Klubbmesterskap
24.–25. september – North Sails Nesodden Høstcup

