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Ran-seiling på TV?

SEILFORENING

Høy aktivitet i styret

16.–24. september arrangeres Sykkel-VM i Bergen. UCI
2017 Worlds Championships,
som arrangementet offisielt
heter, vil avholdes i hele
Bergen-området, også i Ran
Seilforenings nedslagsfelt.

AV BJØRN ERIK KNUDSEN • 23.
og 24. september skal fellesstart for damer og herrer arrangeres med start på Rong i
Øygarden nordvest for Bergen.
På vei mot Bergen sentrum
vil syklistene kjøre gjennom
Fjell kommune hvor Ran Seilforening er lokalisert. I den
anledning har kommunen anmodet frivillige lag og organisasjoner om å tilby aktiviteter
langs løypen.
Dette kan være aktiviteter
for publikum i «fan-områdene»
eller morsomme innslag for de
millioner av TV-seere som vil
følge løpene. Deler av løypen
går langs sjø og vann, så her

Selv om det er utenfor høysesong, ligger
ikke styret på latsiden. Vi har ukentlige
møter i styret for å forberede årsmøtet
22. februar, men det som tar mest tid er
at vi har valgt å innføre nytt administrasjonssystem i klubben.
Vi har i RAN hatt mange manuelle
rutiner, og mange av de administrative
oppgavene, som styring av havn, fakturering av medlemmer og båtplasser, har
vært gjort manuelt, siden det ikke har
vært gode systemer for å understøtte
driften vår. Nå har vi kommet over en løsning som forenkler veldig mange av oppgavene vi har rundt administrasjon og forretningsførsel. Og vi jobber i disse dager intenst med å implementere all informasjon slik at det blir et system som gir oss høy verdi.
For medlemmene håper vi at det blir en merkbar forskjell i
hvordan vi kommuniserer og holder oversikt over de ulike gruppene og enhetene av aktivitet. Hvert enkelt medlem får sin egen
«Min side», og forhåpentlig vil vi se på resultatet for 2017 at
kostnadene rundt administrasjon har gått ned.
Vi har i 2016 hatt utfordringer med at inntektene ikke har
stått i stil til aktiviteten og behovet for vedlikehold av anlegget.
Dette har vi jobbet hardt med å få en bedre balanse på i årets
budsjett, og jeg har tro på at 2017 blir et år der vi får gjort mye
godt arbeid på anlegget.
Jeg gleder meg veldig til sesongen starter. Sola har snudd og
vi begynner nå å se konturene av en ny sesong som er på vei.
Båtutsettet blir uken etter påske, og vi gleder oss til å få komme i gang med den sportslige aktiviteten!
Jon Andreas Bygstad, leder i Ran Seilforening

stille opp med er ennå ikke bestemt, men vi dukker kanskje
opp på TV 23. og 24. september. Følg med!

JOLLER

Allerede godt i gang med sesongen
Jolleseilerne i Ran Seilforening var tidlig ute med
treningen i det nye året.
AV BJØRN ERIK KNUDSEN • Allerede første nyttårsdag valgte
tre Laser- og fem Optimistjolle-seilere å tilbringe noen timer med trening i flotte vindforhold i Angleviken. Siden er
det blitt faste foreldredrevne
treninger på sjøen hver søndag kl 12, noe vi vil fortsette
med utover vinteren og våren.
Her er alle jolleseilerne i bergensområdet hjertelig velkommen til å delta.
Vi har fått tilbake en ressurssterk trener for Laserne,
Joao Augusto Hackerott fra
Brasil.

VINTER INGEN HINDRING:
Jolleseilerne i Ran Seilforening er for lengst i gang med
treningen.
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er det store muligheter for at
våre medlemmer kan få noen
sekunder på TV. Tenk bare på
bildene fra Tour de France
hver sommer…
I tillegg ser kommunen
store utfordringer og muligheter med overnatting for turister og ikke minst plassering
av tusenvis av bobiler som vil
komme til området i uken arrangementet vil vare og dagene før og etter. Her vil det
være store muligheter for alle
som har store areal å tilby.
Til gjengjeld vil kommunen
være behjelpelig med økonomiske tilskudd til foreninger
som deltar i arrangementskomiteene. Dette gjelder også
tiltak som ikke nødvendigvis
trenger å være relatert til Sykkel-VM, men som foreningen
kan sitte igjen med i etterkant.
Det blir arven etter Sykkel-VM
i Bergen 2017.
Hva vi i Ran Seilforening vil

Joao har tidligere fungert
som trener for laserseilerne
våre mens han har hatt ulike
studieopphold innen meteorologi her i Bergen. Han har
tidligere vært med på det brasilianske laserlandslaget i flere
år og satser nå mot OL i Tokyo
2020 i Nacra 17, sammen med
sin søster Maria. I tillegg har
han ambisjoner om å få delta
i en av de store verden-rundtregattaene som navigatør.
Joao var trener for Laser
Radial og Laser Standard på
årets første kretssamling i
Askøy Seilforening den første
helgen i februar. Her hadde
Alexander Dahl Høgheim ansvaret for Laser 4.7, mens Bård
Birkeland og Steffen Bertel-

sen tok hånd om henholdsvis
Optimist A og B. I tillegg til
mye seiling var det også mye
sosialt, inkludert overnatting i
Askøy Seilsportssenter.
Første helgen i mars arrangerer vi kretssamling for joller
og brett i Ran Seilforening. I
den anledning vil vi ha behov
for hjelp fra foreldregruppen
for å kunne gjennomføre et
godt og trygt arrangement.
I fjor deltok 40 seilere på
tilsvarende samling i mars og
vi håper på like mange deltakere i år.
Vi ønsker alle jolleseilerne
i Hordaland velkommen til
samling på Hjeltefjorden!

