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Unge søker spenning og glede
Foreningens unge seilere koser seg i det
våte element. Vi er godt i gang med sesongen og har full kapasitetsutnyttelse
i foreningens vannsportklubb og ungdomsgruppe. Hva er vel bedre enn å se
smilende barn når de ankommer – og
når de reiser fra en fin seilkveld på Lille
Herbern?
Seilsporten og mange andre idretter
sliter med rekruttering, og at de unge
slutter når de blir tenåringer. «Konkurransen» om de unge er hardere enn før.
Det har dukket opp mange flere alternativer og muligheter. Endringer i aktivitetsnivå har medført at hele befolkningen er blitt
tyngre og søker til mer passive aktiviteter, samtidig som dagens
unge i mindre grad er interesserte i å gå inn i strukturerte opplegg slik det er blitt praktisert i tidligere generasjoner.
Barn og unge vil leke, spille, samspille i eget tempo, og helst
når de selv vil. Den sterke veksten i snowboard, skateboard,
skogs-/stisykling og seilbrett er alle eksempler som bekrefter
dette. Kort sagt, spenning og glede er viktigere enn struktur og
systematikk.
Jeg tror seiling og vannsport med joller og katamaraner kan
være et godt svar på de unges ønsker. Her er det lek, moro, miljø
og plass til alle. Det er ikke noen som snakker om idealvekt eller
fysisk styrke. Det er helt ok å ta det hele i sitt eget tempo. At
foreningen også kan tilby et mangfold av aktiviteter gjør at man
kan seile mye og variert.
For andre sesong har foreningen tildelt rekruttering-Expressen
ASBJØRG til ungdomsgruppen. Hele gjengen vil rullere i båten og
de som ikke seiler på tirsdagene, blir med som arrangørassistenter (de fleste tok arrangørkurs i vinter).
Tilbakemeldingene så langt er at de har stor glede og lærer
mye av å seile med «de store». Dette er en flott måte å skape
kontinuitet på, og det senker terskelen for å fortsette med seiling
når man ikke lenger vil være i en jolle.
For mange fremstår seiling og seilsport som noe uoppnåelig,
kostbart og utilgjengelig. Skal man etablere seg med egen båt,
utstyr, opplag og så videre, så er det også det. I Oslo Seilforening
har vi som kjent et tilbud som koster under kr 1000 per sesong inklusive medlemskap, opplæring og tilgang til båt og utstyr gjennom foreningen – et såkalt lavterskel tilbud. Dette er blitt godt
mottatt over flere sesonger. Her er det plass for alle.
At vi har et tilbud til de yngste der det er krav om foreldre
involvering, men ikke krav om seilkunnskap hos foreldrene, skaper
engasjement og nysgjerrighet hos foreldre. Allerede i april begynte sommerskolene å fylles opp. Det tar jeg som et signal om at
mange er interesserte i hva vi holder på med og at vi i fremtiden
får fortsatt god rekruttering.
Jeg er selv godt i gang med min egen seilsesong, og jeg er
overbevist om at veldig mange av de unge og deres foreldre
opplever det samme som meg – en positiv og fin fritidsaktivitet
gjennom seilingen. Det skal bli spennende å følge aktivitetene
gjennom sesongen og spesielt moro å høre om opplevelsene til
ungdommene på ASBJØRG-laget etter at de har deltatt i nordisk
mesterskap i Express i august.
Esben Keim, styreleder i Oslo Seilforening
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Nå skinner øya igjen

I fantastisk forsommervær ble
årets dugnad på øya avholdt
26.–27. april, og vi satte den
i stand som den flotte perlen
den er i Indre Oslofjord.
Det møtte mellom 60 og 80
personer både lørdag og søn-

dag, og det ble rakt og ryddet
på strender, samt malt og satt i
stand rundt omkring. Nye lamper ble montert langs gangveien ut mot regattakontoret, og
nye flaggstenger satt opp. Nå
er øya klar til å ta imot både

DUGNAD: Det var ikke noe å
si på innsatsen under årets
dugnad på Lille Herbern.
badegjester, restaurantbesøkende, barn og unge til kurs
og aktiviteter, samt deltagere
til nordisk mesterskap i Express.

OAS kretsmesterskap for Express-klassen
Som i fjor vil vi også i år benytte to av tirsdagsseriens
regattaer (3. og 10.6) som
kretsmesterskap for Oslo og
Akershus Seilkrets. Kretsmesterskapet vil ha egne seilingsbestemmelser, men om man er
påmeldt til Tirsdagsregattaene
er man også automatisk påmeldt kretsmesterskapet. Regattaen vil ha egen side i SailRace System med informasjon
og resultatservice.

ØYAS DAG 24. MAI

AKTIVITETSKALENDER SOMMER 2014

Vi ønsker igjen velkommen til Øyas dag med aktiviteter for barn og unge,
klubbmesterskap og påfølgende vårfest på kvelden.
Programmet blir svært
likt tidligere år med oppstart med Yoga på marinapromenaden kl. 10.00,
skippermøte kl. 11.00 og
så krabbefiske, Elias-båter,
fingermaling ++ for barna
utover dagen.
Det blir også i år klubbmesterskap i RS Feva med
start kl 11.30, hvor minst
en om bord må være under
16 år. Det er fri påmelding.
Klubbmesterskapet, hvor det seiles etter
OS handicap, har start
kl.14.00 og er ferdig senest
kl. 17.00 før vi avslutter
det hele med vårfest på
marinaen for store og små.

23. mai
24. mai
3.+10. juni
23.–27. juni
23.–27. juni
30.–4. juli
11.–15. aug
19. aug
Uke 34
22.–24. aug

Fredagsregatta for turseilere
Øyas Dag på Lille Herbern, klubbmesterskap og
vårfest på kvelden
OAS kretsmesterskap Express (ettermiddager)
Sommerleiren Seilglede på LH (uke 1 dagtid)
RS Feva samling med KNS på LH dagtid
Sommerleiren Seilglede på LH (uke 2 dagtid)
Sommerleiren Seilglede på LH (uke 3 dagtid)
Første tirsdagsseilas høst 2014
Ukedagsaktivitetene starter igjen etter sommeren
NM & nordisk mesterskap for Express

Mer informasjon om de forskjellige aktivitetene finner dere på
vår hjemmeside.

FLERSKROGSSGRUPPEN I OS
Har du lyst til å prøve deg
på flerskrogsseiling, men har
ikke tilgang på båt?
Foreningen har to egne
HobieCat 16 og en Formula
18-katamaran som vår flerskrogsgruppe disponerer og
har trening med hver onsdag
ettermiddag. Når du er blitt
sertifisert på flerskrogsgruppen, kan du benytte båtene
andre dager i uken etter avtale. For å bli med i flerskrogsgruppen må du være medlem
i foreningen, og betale en sesongavgift på kr 1000.
Om du synes dette høres interessant ut; gå inn på

flerskrogsgruppens egen side
via våre hjemmesider og meld
deg på og møt opp på onsdager. Du bør ha egen våtdrakt
(det blir fort vått og kaldt
uten), men ellers har foreningen båt, vest og trapes.

