NESODDEN
SEILFORENING

Nå har det brakt løs. I forrige leder skrev
jeg om Seilsportsligaen og om sprengingen av Søndre Steilesand. Om det går
bra i Seilsportsligaen vet jeg ikke, for jeg
skriver lederen før første regatta. Men
Søndre Steilesand har blitt borte med
dunder og brak.
Plutselig har Kystverket fått hurtigbehandlet sin søknad om sprenging av
to grunner. Og jaggu hadde de ikke allerede fjernet grunnen i Drøbaksundet
allerede før de søkte! Jaja, men vi fortsetter arbeidet for å legge til rette for en tryggere og bedre havn
med eller uten Kystverk.
I fjor på disse tider skrev jeg om bindersseilas og vårt arbeid
med å unngå eiendomsskatt på havna vår. På høsten i fjor trodde
vi at ting var løst, for da godkjente kommunestyret søknaden vår.
Men hva skjedde så? Joda, Arbeiderpartiet med flere tok vedtaket videre til fylkesmannen for lovlighetskontroll. Og der fikk de
medhold. Så nå er det på’an igjen — nye søknader, nye befaringer
og forhåpentligvis nye medhold.
Så kan man kan si at bindersseilasen denne våren har slitt
med vel mye fisevind, dårlige slag og elendig VMG. Men slik er
det vel av og til i den ordentlige seilinga også, det har jeg hørt.
Da blir det godt med fri vind og god fart og høyde når den tid
kommer. For den kommer, det må vi tro på!
Nok sutring for i dag, nå må jeg ut å seile på årntli! Dere også
håper jeg. Vi sees ved Steilene for påfyll av vitamin Sea (jaja, vet
den er gammel, men den er så fin…)
Øyvind Degnes, leder i Nesodden Seilforening

AKTIVITETSKALENDER
Indre Oslofjord Big Boat serie, Familie-regatta/shorthanded-regatta, et samarbeide
mellom Ullern Seilforening og Frognerkilen
Seilforening.
3. september
Klubbmesterskap
24.–25. september North Sails Nesodden Høstcup

SØNDRE STEILESAND

En grunne har gått bort
Vi rundet den for siste gang
i lav sol, nesten uten vind
en onsdagsregatta i mai.

AV ERIK J.W. ERIKSEN • Søndre
Steilesand, denne grunna som
var et de mest brukte seilingsmerkene våre, er historie.

Seiling og båt på hjernen
En liten tid tilbake sto jeg
og strøk en skjorte, og mens
jeg holdt på med dette
oppdaget jeg en rift.

AV COLIN BEVAN • Søren klype,
da må jeg kjøpe ny skjorte,
tenkte jeg. Men et tiendels

FOKUS: Selv om mye av dramatikken fjernes, så kreves det intens konsentrasjon for å gjøre det godt når
vinden svikter.
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Sprengt bort av Kystverket for
å legge til rette for tungtransporten til sjøs; litt høyere fart
på vei til eller fra lossing og
lessing i Oslo.
Enten man har miljøet og
havna vår på Steilene i tankene, eller sikkerheten til de

NÅ SPRENGT BORT: Siste slag
mot Søndre Steilesand.
mange små og store seilerne
som bruker dette området,
ja, til og med av nostalgiske
grunner, er det lov å dvele litt
ved minnet og sende en god
tanke til det stedet grunner
som dette drar for å hvile.

STORBÅT

ERIK J.W. ERIKSEN

20. august

ERIK J.W. ERIKSEN

Hei alle sammen!

sekund senere slo det meg: så
fint, nå har jeg noen fine filler jeg kan bruke for å rense
vinsjene mine med. Det er rart
hvordan hjernen resonnerer…
Konklusjon: seiling og båtliv
er for enkelte altoppslukende.
På denne tiden i fjor skrev
jeg om seilingens begynnelse
for 7500 år siden, og at dette
betød 7500 år med starter!
Jeg håper noen av dere husker
det.
En ting er å starte, noe annet å komme i mål. På Høstcupen i fjor og Steilene 3 dagers i år, var det til tider lite
vind, og ikke alle kom i mål.
Selv om mye av dramatikken
fjernes, så kreves det intens
konsentrasjon for å gjøre det
godt når vinden svikter – så
om man ikke blir fysisk sliten
kan det være psykisk anstrengende. (Jeg håper andre enn
meg kjenner seg igjen i dette.)
Dette er vel også en av de
flotte sidene ved seiling; til
tider svært fysisk krevende,
hardt arbeidet og psykisk krevende, i neste omgang, fysisk
avslappende og totalt avkob-

lende. For en variasjon denne
fritidssysselen gir oss.
Går alt som planlagt har vi
i helgen avholdt vår nye form
for regatta, Romantic Regatta
eller Par regatta – seiling for
ham og henne. Jeg håper oppslutningen var god.
Om noen få dager starter
seilernes versjon av syttende
mai, Færderseilasen. Vi krysser
fingrene for fin-fine forhold
denne dagen og at mange båter fra Nesodden når høyt opp
på resultatlisten. Til alle dere
som deltar ønsker vi en flott
seilas.
Rekrutteringsarbeidet med
mannskap til høstcupen er så
vidt i gang. Får du en mail om
å bli med som mannskap, håper vi at du stiller deg positiv
til dette. Vi er sikre på at de
som stiller opp og hjelper til
opplever dette som en svært
hyggelig «greie», og for oss som
arrangerer er det selvsagt hyggelig å få en rask og positiv respons, selv om det er et stykke
frem til slutten av september.
God juni – vi sees på fjorden!

