ASKER

SEILFORENING
Tiden ruller ubønnhørlig videre, og vi
tar fatt på et nytt og spennende år for
Asker Seilforening. Vi som er i ledelsen
av seilforeningen tenker som bonden
at vi skal overlate gården i bedre stand
til neste ledd enn da vi tok over. Vi skal
ha orden i økonomien, klubbåtene skal
være gode, følgebåtene fornyet, bygninger og brygger i bedre stand og så
videre. Derfor sto jubelen i taket da vi
endelig fikk svar fra Asker kommune om
at de støtter oss med et solid økonomisk
bidrag til rehabilitering av garderobeanlegget. Dette vil bli et bra
løft for klubbhuset og ikke minst for alle brukerne. Vi håper nå at
alle er villige til å ta i et tak for å få dette til på best mulig måte.
Aktivitetsnivået i foreningen er bra, både for store og små seilere. Dette er livsgrunnlaget i enhver forening og det absolutt viktigste fokusområdet vårt. Storbåtgruppena har vist vei i starten
på året, og de inviterte til foredrag om «Værstrategier og taktikk».
Enten det nå var kombinasjonen av ekstremt dårlige skiforhold,
lite utvalg på TV-en eller rett og slett at storbåtgruppen gjør en
fantastisk innsats, så var nylig hele 70 personer samlet i klubbhuset for å høre på Harald Blom-Blakke.
Den virkelig store utfordringen vår er likevel barn og ungdom. Vi må klare å fylle anlegget med aktivitet knyttet til barn
og ungdom hvert år. Det er barne- og ungdomsarbeidet som gir
grunnlag for støtte fra kommunen som en rett til å ha anlegget
vårt og til å være der vi er. Det er jo også den delen som gleder
oss voksne mest når vi lykkes, og som får oss til å stille opp med
utallige timer ubetalt frivillig innsats.
Med alt det gode som følger med å drive idrett og være i
aktivitet i alle aldre, er det likevel en utfordring for oss å klare å
komme i posisjon for å få fortelle foreldre og barn hva vi har å
tilby. Jeg har selv spilt fotball, vært fotballtrener og så videre, og
den idretten får lov å organisere seg klassevis. Vi som driver med
seiling har en lenger vei å gå for å nå barna og foreldrene deres.
Vi vil ikke legge skjul på at dette er en krevende jobb for styret,
så her trenger vi all den hjelp vi kan få fra medlemmene våre.
Vi driver jo ikke et kommersielt tilbud, men er et idrettslag basert på frivillig, ubetalt innsats fra svært mange voksne. Vi skulle
gjerne brukt mindre penger på rekruttering og heller benyttet
dem til å oppnå aktivitet. Her må vi jobbe med en forståelse hos
myndighetene som gjør vår mulighet til rekruttering bedre.
Vi ønsker å takke alle som har bidratt til at 2013 ble et bra
år med mange aktiviteter, og vi ønsker gamle og nye ildsjeler
velkommen til et nytt og spennende år! Og til alle dere som har
hjulpet mest til i løpet av 2013 og gjort driften av foreningen
mulig, ser vi frem til en god fest 28. februar!
Egil Magne Haugstad,
leder av Asker Seilforening

TRULS BAKLID

På’n igjen
MOT EM: Cecilie
Baklid og Marie
Aas har startet
treningen på
vannet og sikter
mot EM.

Sikter mot EM i Laser 4.7

Norge skal i sommer arrangere europamesterskap for
den minste Laser-klassen,
4,7.

"7 4*3* (+&3%36. t Mesterskapet blir arrangert av Moss
Seilforening og KNS, og det
starter 25. juli. Mesterskapet
blir enormt, for man forventer
å samle et sted mellom 300
og 350 båter. På laget «Team
4,7», som Norsk Laserklubb
(NLK) og Norges Seilforbund
(NSF) har opprettet i forbindelse med EM, har Asker Seilforening to deltagere; Cecilie
Baklid og Marie Aas. Håpet er
naturligvis at våre jenter skal
klare å kvalifisere seg.
Med sine høye målsettin-

NI FORMENN: Den årlige
ex-formannsfesten samlet ni
formenn i Asker Seilforening.
Bak fra venstre: Lasse Naumann, Erling Landsværk, Egil
Magne Haugstad, Arild Moen,
Gunnar Larsen. Foran: Thor
Føyen, Siri Gjerdrum, Lars Erik
Aaby og Gunnar Larsen.

%&5/"563-*(&4".-*/(445&%'034&*-*/(0(#¯5-*7twww.asker-seilforening.no

68

SEILmagasinet 2014/1

milde januardager, kan det bli
både mer trening på vannet
og kanskje også flere seilere
som blir med ut. Det er god
plass på brygga til seilaktiviteter ettersom antallet båter i
vinteropplag er noe færre enn
tidligere.
Et stort pluss for jolleseilerne selv om det kanskje slår
motsatt i foreningens regnskapsbøker.
I vinterferien bærer det
sydover for mer egentrening.
Da er både Marie, Cecilie og
en god del andre Asker-seilere
gjester på KNS’ treningssamling i Las Palmas på Grand
Canaria.

Åtte ex-formenn og en nåværende leder på fest

I slutten av november ble den
årlige ex-formannsfesten arrangert. Tradisjonen tro er det
sittende formann som er vert,
og han vartet opp sine for-

Nytt fra
Asker Seilforening

ger er det kanskje ikke så rart
at jentene allerede er i gang
med treningen. Barmarkstreningen har pågått i hele høst,
og den første NLK- og NSFsamlingen ble arrangert på
Geilo i desember. Den beste
treningen er likevel praktisk
seiling og de litt uvant milde
og gode forholdene vi har hatt
i vinter muliggjorde egentrening fra brygga i egen seilforening allerede i jule- og nyttårshelgen.
På det beste var det ikke
stort kaldere ute på tirsdagsregatta-banen enn en dårlig sommerdag. Jentene kan
loggføre flere timer fart- og
teknikktrening i treningsdagboken. Fortsetter det med flere

VI SAMARBEIDER
MED ASKER
SEILFORENING

gjengere med deilig skalldyrsbuffet med herlig drikke til.
Samtalen gikk ufortrødent da
de fleste har kjent hverandre
en mannsalder eller mer. Vi-

dere er interessen for seilforeningens drift blant samtlige
ex-formenn stor, og sittende
formann Egil Magne Haugstad fikk mange spørsmål som
han måtte redegjøre for utover kvelden. Det ble som vanlig en livat og hyggelig kveld
med mange nyttige

A Jeg seiler 29er sammen
med Markus Rynning.
B Målet mitt er at vi skal bli
topp 15 i NM.
C Vi skal delta på NC-regattaene og andre lokale regattaer.
D Jeg ser mest frem til å seile
NM!

Vi har snakket med fem seilere for å A: Hva seiler du til sommeren?
høre litt om planene for 2014:
B: Hva er målet ditt i 2014?

A Jeg skal seile 29er sammen
med Sindre Ekeren. Vi seilte
RS Feva i fjor.
B Å ha det gøy!
C NC, NM og kanskje en europacup.
D Ser mest frem til å bli bedre til å beherske en krevende,
rask og veldig morsom båt.

Takk for hjelpen-festen
gement i seilforeningens regi.
Oppfyller du kravet, men ikke
blitt invitert i år? Da har vi
ikke riktig e-post-adresse eller
vi har gjort en stygg feil. Send
i så fall en e-post til Rådets
leder, Siri Gjerdrum, på infosjef@asker-seilforening.no
Er du ikke kvalifisert i år,
men har lyst til å komme neste år? Da er det bare å melde
seg frivillig til å være med på
arrangere for eksempel Oslofjorden Rundt, norgescup,
Askeroptimisten eller IF- og
Andunge-NM som står på seilforeningens arrangementsprogram for 2014.
Selv om du ikke skulle ha
noen erfaring, har vi alltid
bruk for deg.

MORTEN JENSEN

"7 4*3* (+&3%36. t Takk for
hjelpen-festen er en årlig begivenhet som blir arrangert i
klubbhuset hvert år like etter
avholdt årsmøte. Det er en
svært trivelig fest og en glimrende anledning til å bli bedre
kjent med mange av foreningens hyggelige ildsjeler. Denne
festen er vår foreningens måte
å takke alle som har gjort en
stor innsats for at maskineriet
gikk rundt det foregående år.
I år arrangeres festen fredag
28. februar.
For å bli invitert til denne
festen er inngangsbilletten at
du har hatt et frivillig verv i
foreningen og/eller har bidratt
med minst en full helgs innsats på et av fjorårets arran-

TAKK FOR HJELPEN:.BOHFJMETKFMFSFSJTWJOHGPSBUEFUTLBMLVOOF
BWWJLMFTSFHBUUBGFCSVBSTLBMEFUBLLFTJGPSNBWFOGFTU

A Jeg seiler en Bavaria 38
Holiday fra 1997. Dette er en
solid båt med gode egenskaper. Vi fikk nytt forseil i fjor!
B Målsetningen er som alltid
å få et tilskudd til pokalhyllen!
C Oslofjorden
Rundt,
Færder’n og Hollænder’n.
D Færder’n er høydepunktet.
Mange båter på fjorden og
fullstendig uforutsigbart med
vind og strøm! Morsomt!

C: Hvilke regattaer skal du delta i?
D: Hvilken regatta ser du mest frem til?

A Til sommeren er det min
siste sesong i Optimist. Siden
det er en båt jeg trives veldig
godt i, vil jeg seile den så lenge
som mulig.
B EM har alltid vært et stort
mål, så jeg kommer til å holde
ved det. Det er viktig for meg å
ha et mål jeg tror jeg kan klare.
C Jeg kommer selvfølgelig til
å delta på NC-ene slik at jeg
kan kvalifisere meg til internasjonale mesterskap, men også
i arrangementer i forskjellige
seilforeninger i nærmiljøet.
D Jeg synes lagseiling er veldig gøy og spennende, så det
er nok det jeg ser mest frem til.

Det store seilløftet

TERJE GUSTAVSEN

Fem i vinden

SJØSPRØYT:(KFOTJEJHFNJEMFOFHÌSUJM4KTQSZUVLFOFPNTPNNFSFO
SEILmagasinet, Asker Seilforening og 11 andre seilforeninger har gått sammen om
et felles, overordnet prosjekt
kalt «Det store seilløftet».
«Det Store Seilløftet» er
en koordinert satsing som
skal sørge for at seilsporten
i Norge når bredere ut i
folket og bidra til sportslige
prestasjoner.
"7 47&*/ "3& -57&*5 t Et av
de første målene er å gi et
aktivitetstilbud med seiling
i sentrum til et større antall
barn og unge enn tilfellet er i
dag. GjensidigeStiftelsens har
en visjon om å bidra til at alle
barn skal få lavterskel-tilbud
til slike aktiviteter og de støtter denne delen av «Det Store

Seilløftet» som kalles «Seiling
for alle». Fellessøknaden vår
gikk generelt ut på å søke
støtte til brukt utstyr.
Før jul ble det klart at GjensidigeStiftelsen bevilget de 12
seilforeningene en samlet sum
på drøye 1,6 millioner. Asker
Seilforening vil motta halvparten av 1/12 av beløpet, kr 66
854, før sesongen. Resten av
midlene vil bli fordelt etter en
nøkkel der antall førstegangsdeltagere og deltagere blir
rapportert inn fra hver enkelt
seilforening etter sesongen.
For Asker Seilforening gir
denne støtten oss anledning
til å videreutvikle rekrutteringsaktiviteten, nybegynneraktivitetene og ikke minst
Sjøsprøyt.

A Jeg har i over to år jobbet
sammen med Rune Aasberg
for å reise et nytt seilprosjekt
for å kunne seile enda lenger… Dette har vi ikke fått til
så langt, men vi arbeider videre med dette som mål. SOLO
gjennomgår en omfattende
oppgradering og tilpasning i
vinter etter å ha seilt 50 000
n mil, så vi vil seile med henne
i shorthanded-regattaer inntil
noe nytt eventuelt skulle bli
realisert. I tillegg vil jeg seile
på tur med venner og familie
i en nyanskaffet turseiler, noe
jeg har savnet i de siste årene.
B I de siste årene har Rune og
jeg deltatt i minst en regatta i
utlandet i året. Vi har veldig lyst
til å reise til Frankrike for å seile
Normandy Channel Race igjen,
en utrolig spennende regatta
mellom Frankrike, England og
Irland, men dette avhenger av
noen saker. Dette vil i så fall
være et absolutt mål. Om det
ikke blir det, så er hovedmålet
å vinne Seapilot 2Star!
C Litt gitt av ovennevnte svar
vil en tur til utlandet begrense
deltagelse i Norge, men ellers
vil vi seile noen av de ledende
shorthanded-regattaene.
D Normandy Channel Race
eller Seapilot 2Star. Sistnevnte
får et nytt format, som er veldig spennende i seg selv.

ÅRSMØTET
Seilforeningens årsmøte er
fastsatt til mandag 24. februar kl. 19.
Forslag til kandidater på
valg sendes Rådets leder Siri
Gjerdrum (infosjef@askerseilforening.no).
Øvrige
forslag som skal behandles
på årsmøtet må være sendt
styret senest to uker før årsmøtet. Agenda og saksdokumenter vil bli publisert på
seilforeningens hjemmeside
senest en uke i forkant.
Vel møtt!

NYE MEDLEMMER
Vi ønsker nye medlemmer velkommen i Asker Seilforening
 t,FUJM5SPOTUBE
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