RAN SEILFORENING PINSELEIR 2015

Velkommen til Bergen og Sotra i pinsen

RAN

Hva skal vi gjøre med disse kvinnfolka
som blåser på oss?
Vi har akkurat rukket å fortære pinnekjøtt og svineribbe, og så vidt begynt
å planlegge aktivitetene utover vinteren, så kommer «Nina».
Ikke siden nyttårshelgen i 1994 har
vi hatt så sterk vind på våre kanter. Heldigvis var uværet varslet i god tid. Alle
hadde dermed en reell mulighet til å
sikre det som sikres kunne.
Foreningen vår har vært utsatt for
brutale krefter tidligere, senest høsten i 2013. Det medførte store
ødeleggelser på det flytende anlegget. Mye tid gikk derfor med til
å få reparert skadene og få avklart med forsikringsselskapet hva
som ble dekket eller ikke. Heldigvis kom vi greit ut av det med
både reparasjonene og forsikringen.
Denne gangen så vi at vindretningen var gunstig for anleggets
del, men en kan jo ikke vite helt sikkert hvilken retning vinden vil
legge seg på. Den blåste fra land, og den kom hardt og brutalt.
Det rev og slet i alt som stakk frem, men vi unngikk de store
skadene denne gangen.
En Formula 18, som var plassert på parkeringsplassen, seilte
på grusen 50-60 meter før den ble stoppet like før den gikk på
sjøen. En annen, av samme type, var stroppet fast til en murkant
på kaien. Her ble stroppene gnagd av og båten gikk rundt med en
knekt mast som resultat.
To havseilere som stod stroppet fast i solide krybber, ble flyttet
sideveis. Her fikk vi demonstrert hvor viktig det er at krybbene er
solide, og at båtene er godt festet til den.
Nok om vær og vind. Vi har for lengst ønsket alle et godt nytt
år, og planleggingen av den kommende sesongen er i full gang.
Jolleseilerne har startet opp igjen treningen i helgene. Etter en
usedvanlig god fjorårssesong, forplikter det til at en følger opp.
Om ikke så lenge er det igjen full rulle med regattaer og reising.
Vinteren blir også brukt til kursing. Interessen for å delta på
trener-, dommer- og arrangørkurs er absolutt til stede. Dette er
gode investeringer for foreningen. Så aktiv som foreningen er i
dag, er vi helt avhengige av at medlemmer utdanner seg. Vi kommer rett og slett ikke utenom kompetansehevingen, på alle plan,
for at vi skal lykkes.
Lykke til med kurs og trening. Men ikke glem at det fortsatt
er vinter; en skitur innimellom kan også være en god investering.
Harald Blø, leder i Ran Seilforening

AV ROLF GULDBERG • Det som
er fantastisk med pinseleir i
Ran Seilforening, er at vi i alle
år har hatt en pinse med blå
himmel, sol og greie vindforhold. Dette har vi bestilt også
i år.
Vi gleder oss til å ta i mot
seilervenner fra hele landet til
en treningsleir med gode trenere og et godt sosialt innhold.
Vi har en klubbhytte på
vårt anlegg der det er muligheter for overnatting og innkvartering. Her er det først til
mølla-prinsippet som gjelder,
så ikke nøl med å ta kontakt.
Det sosiale er en viktig
faktor for både seilere og seilerforeldre. Derfor ønsker vi å
lage til et felles sosialt foreldremåltid om kveldene på området vårt.
Vi legger alt til rette for
at seilerforeldre som ønsker å
tilbringe pinsen i båt, telt eller
bobil skal få et hyggelig opphold hos oss.
Hjertelig velkommen!
Meld deg på så snart som
mulig. Følg med på ranseil.no.

FINT VÆR: Ran Seilforening har bestilt sol til pinseleiren også i år.

ESPEN BØRRESEN

Vel blåst «Nina»!

FRISKT: Dersom værbestilingen til Ran Seilforeningen ikke slår til, kan
man risikere friske forhold i pinsen. Seiling og moro blir det uansett.

ESPEN BØRRESEN

SEILFORENING

ESPEN BØRRESEN

Tiden går fort og snart er
årets jollesesong i full gang
igjen. Det er med stor glede
at vi allerede nå ønsker alle
jolleseilere velkommen til
vVestlandet i pinsen.

ÅRSMØTE I RAN SEILFORENING 2015
Vi minner om årsmøtet i Ran Seilforening onsdag 18. februar
kl. 19.00 i klubbhuset. Saksliste og sakspapirer ligger på nettsidene: ranseil.no
SOSIALT PÅ LEIR: Det sosiale
betyr mye både for barn og
voksne.

ESPEN BØRRESEN

NYTT FRA RAN SEILFORENING • ranseil.no

SEILmagasinet 2015/1

99

