OSLO

Utvikle dine sosiale ferdigheter
Vi leser stadig om hvordan verden er i
endring med tanke på vaner, verdier og
prioriteringer. De siste årene er det spesielt sosial omgang og sosiale ferdigheter som er blitt omtalt.
Vi har alle lest om tusenårsgenerasjonen: De som aldri har opplevd verden
uten internett. De er født mellom 1977
og 1994 og omtales også som Millennials eller generasjon Y. De leser knapt
aviser eller bøker, og sjekker mobilen og
Snapchat mange ganger om dagen. Det
er også mange unge som prioriterer spill foran skole og aktiviteter
som skal danne grunnlaget for å fungere godt i samfunnet. Til syvende og sist handler det om et dårlig klima for utvikling av sosiale
ferdigheter som er viktige for et trygt og godt liv.
Oslo Seilforenings medlemmer representerer, slik jeg oppfatter det, et godt gjennomsnitt av Oslos befolkning. Det er jeg glad
for, for det skaper mangfold og muligheter, samtidig som jeg tror
både Millennials og andre kan føle at det går med for mye tid
foran PC eller mobilen. Oslo Seilforening er også et sted for å
utvikle sosiale ferdigheter for store og små. Her er du, dine barn,
dine foreldre eller dine venner alltid velkomne. Vi har et bredt
tilbud til alle som ønsker å utvide horisonten og få flere ekte
venner av kjøtt og blod.
Den første og beste muligheten, som jeg selv opplevde først
når jeg faktisk prioriterte å være til stede, er dugnaden. Den siste
helgen før 1. mai stiller over 100 smilende, åpne, spennende,
flotte og engasjerte medlemmer på dugnad. Du får muligheten
til å treffe nye mennesker og bidra til trivsel, spenning og glede
for deg selv og alle andre som besøker Lille Herbern i løpet av
sesongen. Er du heldig får du oppleve en flott vårdag ved sjøen, er
du uheldig får du «bare» oppleve masse frisk luft og en fin sosial
dag med masse mosjon.
Sesongen 2015 gjør vi et ekstra løft for de unge som bruker
mye tid foran PC, mobil og på internett. Vi har kjøpt inn 4 nye RS
Feva-joller, så nå har vi 10 stykker totalt. Vi starter en egen RS
Feva-gruppe for de mellom 10 og 15 år. Det blir fast ukeseiling og
den er ikke foreldredrevet som vannsportklubben. Her skal barna
bli selvstendige og få prøve seg i en flott moderne båt for to, der
teamwork, samspill og lagarbeid står i sentrum. Ambisjonsnivået
er som alltid: Spenning og glede, bredde og lavterskel for alle.
Foreningen stiller med båt, utstyr, trener og opplegg. Barna stiller
med vest og våtdrakt, godt humør og et ønske om å utvikle seg
og ha det moro. Vi gleder oss!
Velkommen skal dere alle være til sesongen 2015.
Esben Keim, styreleder i Oslo Seilforening

VELKOMMEN TIL DUGNAD 25.–26. APRIL
Sommeren er rundt hjørnet, og vi skal igjen sette Lille Herbern i
stand etter vinterstormenes herjinger. Alle båter blir satt ut fra
vinteropplag 18.–19. april, og alt ligger godt til rette for å få
ryddet og satt i stand øya vår til sesongåpningen 1. mai. Det er
mye å gjøre, så kom ut og ta i et tak. Dugnaden er en glimrende
anledning til å bli bedre kjent med øya og andre medlemmer i
en hyggelig atmosfære. Etter dugnaden er det påfølgende dugnadsmiddag både lørdag og søndag. Vi sees!
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KAN GLEDE SEG: Snart er det igjen full fart med RS Feva på øya.

NY SESONG

Snart start på årets midtukeaktiviteter
Det nærmer seg nå ny
sesong med stormskritt, og
forberedelsene er i full gang.
AV JAN PETTER GAMBORG • Aktivitetskalender og terminlister er
lagt, og det er like før vi endelig
får båtene på vannet igjen.
Våre midtukeaktiviteter har
normalt startet den første uken
i mai, men ettersom mange etterlyser en litt tidligere start,
har vi i år valgt å tjuvstarte litt.
Ungdomsgruppen har allerede vært på treningssamling
på Mallorca og hatt regel-,
dommer- og arrangørkurs
og lært seg en del om match
r
acing. Selve ungdomsgruppen starter rett etter påske.
De har første samling på Lille
Herbern med rigging av båter
og så videre 16. april.

Våre Express- og kjølbåtseilere er også ivrige etter
å komme i gang. Når vi har
sjøsatt båtene helgen 18.–19.
april, kjører vi i gang første
tirsdagsseilas tirsdag 28. april,
og vår nye onsdagsseilas for
NOR Rating og Tur- og hav
onsdag 29. april. Her håper vi

mange vil bli med og få «banket rust» av utstyret!
Vannsportklubben,
flerskrogsgruppen og foreningens
nystartede RS Feva-gruppe
starter den første uken i mai,
og derfra er det full fart helt
til Sankthans!

REGATTA: Nå er det ikke lenge igjen til neste gang vi starter i Bjørvika
sprinten.

TERMINLISTE/AKTIVITETSKALENDER
16. apr
Start ungdomsgruppen (13-18 år) + 8 torsdager fremover kl. 17.30 (ikke 14.5)
18.–19 april Sjøsetting av båter fra opplag
25.–26. april Dugnad på Lille Herbern kl. 10:00 - 16:00. VIKTIG – sett av datoen!
28. apr
Start OS/KNS tirsdagsseilaser entype kjølbåter + 7 tirsdager fremover kl. 18.00
29. apr
Start KNS/OS onsdagsseilaser NOR Rating/Tur- og hav + 7 onsd. fremover kl. 18.00
1. mai
Bjørvikasprinten, start kl. 12.00 + sesongåpningsfest på Marinaen
5. mai
Start vannsportklubben (6–12 år) + 5 mandager fremover kl.17.30 (ikke 25.5)
6. mai
Start RS Feva-gruppen (10–15 år) + 5 onsdager fremover kl. 17.30
6. aug
Første dag flerskrogsgruppen + 5 onsdager fremover kl. 17.30
9.–10. mai Opera Cup/RS Feva treningssamling
Fullstendig aktivitetskalender med alle foreningens aktiviteter ligger på foreningens hjemmeside.

Ny idretts- og driftsmedarbeider
Vi kan med glede informere
om at vi har ansatt en person som idretts- og driftsmedarbeider i foreningen.

AV JAN PETTER GAMBORG • Vi
hadde mange gode søkere til
stillingen, og til slutt var det
Fredrik Gude som ble valgt.
Fredrik er 42 år og er en glad
tur- og regattaseiler som sei-

ler klassiske seilbåter. Han har
erfaring blant annet som trener for optimistjolleseilerne på
Blommenholm.
Fredrik har en variert bakgrunn og mange gode egenskaper som vi regner med vil bringe
foreningen videre og styrke vår
satsing på barn og unge samt
sørge for at øya vår fortsetter å
være den perlen den er.

NY MEDARBEIDER: Fredrik Gude.

