NESODDEN
SEILFORENING

Kjære seilvenner!
Nå har vi hatt travel sesong i Nesodden Seilforening, med OAS Cup, NM
for IF, klubbmesterskap og så videre. I
OAS-cupen hadde vi masse vind, og avlyste seilaser for B- og C-klasser, mens
A-klassen fikk vindkast oppe i 15–17 m/
sek. Fantastisk å se dem beherske båtene under slike forhold.
Under IF-NM lå båtene og duppet
til bryggene i null vind. Fint for dem
at bryggene lå på Steilene. IF-seilerne
arrangerte istedet triathlon med svømming, hinking, boccia og
lignende, samt en skikkelig seilermiddag på kvelden. Ikke mange
idretter kan oppvise så blide fjes etter null idrett. Men arrangementer gjenstår, blant annet North Sails Nesodden Høstcup,
Hummerseilas og andre seilaser. Masse å glede seg til fortsatt.
I fjor på denne tiden var vi veldig fornøyd med rekruttering til
jollegruppen, mens vi ikke var så fornøyd med storbåt. I år er det
jollene som burde ha vært flere, mens vi opplever økning i antall
båter og seilere for storbåt. Spesielt i de lokale regattaene. Styret har besluttet og på nytt fokusere på dette med rekruttering.
Så får vi se hva vinterens arbeid springer ut i. Det blir nok bra.
Jeg innbilder meg at vi må ha med noe om å seile fort på slør i
Optimistene, speed racing, stafett, brettseilere som seiler storbåt,
kjøpe Snipe, få med jolleforeldre i storbåt. Det er mange ting å
finne på.
I leder’n for juli-nummeret var det litt sutring for manglende
innsats som vertskap på Steilene. Men det har vist seg at vi har
bemannet opp klubbhuset så godt som kontinuerlig siden slutten
av april. Det gjør seg når tilfredse gjester har fått is, brus, sjokolade og annet snadder. Og kanskje fått låne en stikkontakt. Og
kassereren er ikke misfornøyd han heller.
Til slutt: Høstdugnad er satt til 19. og 20 oktober. Med dugnadsmiddag på lørdag.
Vi sees, og lykke til med resten av sesongen.
Øyvind Degnes, leder av Nesodden Seilforening

MUSKLER: Under Askeroptimisten vant Thomas Dam Instagram-konkurransen med dette bildet.

AKTIVE JOLLESEILERE I NESODDEN SEILFORENING

Nesoddseilerne viser muskler
Vi har en fin stamme med
rund 18 aktive jolleseilere
hver torsdag, i tillegg holdes
det klubbregatta for jolleseilerne hver tirsdag med 10
seilere. Det er moro å se hvor
flinke seilerne våre er blitt,
samt mye godt vennskap.
Dette lover godt for miljøet i
årene som kommer.

AV ADRIAN BATES • Helgen
17. og 18. august hadde vi
OAS jollecup på Steilene. 30

deltagere tok turen fra flere
foreninger. Lørdagen hadde
vi fantastiske seilforhold, på
søndagen var det kun de erfarne A-seilerne som fikk seilt
da det ble målt 14 m/sek med
vind.
Helgen etter tok hele 10
av våre seilere turen over til
Asker for å delta på Askeroptimisten. Det ble desverre ingen
seilaser denne helgen, men
perfekte forhold for bading og
annen moro da vinden sviktet

helt. Thomas Dam trakk det
lengste strået i Instagramkonkurransen med bildet over .
Siste norgescup ble avholdt i Bundefjorden den påfølgende helgen. Også her stilte vi sterkt med fem deltagere.
Her var det for lite vind på
lørdag og kun C-seilerne fikk
avholdt en seilas. Søndagen
bød på mer vind og tre seilaser
i alle klassene ble avholdt og
Nesodden-seilerne markerte
seg godt.

Vindstille for både IF-er og hollendænderseilere
Når dette skrives, står vi
midt oppi en aktiv høstsesong for de store båtene.
Siste helg i august sto vi som
arrangører for NM i IF. Samtidig deltok mange Nesoddbåter i Hollænder’n lengre
ute i fjorden.
AV MARIT SLETTEN • Alt var
klappet og klart til en fin regattahelg da 22 IF-er inntok
Steilene fredag kveld. Lørdag
opprant med nydelig vær, men
dessverre helt vindstille. AP
ble heist og båtene ble liggende ved kai, mens start- og
bøyebåter etter hvert dro utpå
for å speide etter vind. På

land tok IF-klubben initiativ
til alternative konkurranser
som svømming og løping. Selv
uten noe seiling kan man ha
NM-fest.
Det ble en flott sensommerkveld med grilling, quiz,
taler og etter hvert måneskinn
og kjempestemning. Søndag
ble dessverre en reprise på
lørdagen når det gjaldt vind.
AP-en ble hengende rett ned
også den dagen. Ved 13-tiden
bestemte banesjef Alf Magne
Andersen i samarbeid med IFklubben at det ikke var noen
grunn til å vente lenger. Noe
NM ble det derfor ikke, men IF
seilerne koste seg på Steilene

og var omtrent like blide da de
dro som da de kom. Det var en
hyggelig gjeng å ha på besøk,
og vi hadde et godt samarbeid
med Robert Bay i IF-klubben
iunder planleggingen av mesterskapet. Litt nedtur er det
likevel når man etter så mye
planlegging og forarbeid ikke
får seilt en eneste seilas.
Ute i fjorden blåste det noe
mer, men årets Hollænderseilas ble en tålmodighetsprøve
i den lette vinden. Allerede
et par dager før start ble det
bestemt at alle skulle seile det
korteste løpet, rundt Bastøy.
Det ble mange «restarter»
underveis når vinden døde.

Løpet ble avkortet så målgang ble ved Åsgårdstrand.
Mange nesoddbåter deltok
og oppnådde gode resultater.
Best denne gang var TANGO
med Iver Iversen som fikk en
sterk andreplass i klasse NOR
1.055-1.077. De var også blant
de beste overall.
Nå gjenstår bare sesongavslutningen med North Sails
Nesodden Høstcup 28.–29.

september. Regattaen arrangeres i år for 51. gang og
regattasjef Colin Bevan har
hendene fulle med å få alle
brikkene på plass. Det legges
opp til samme opplegg som i
fjor der man kan velge mellom å seile på faste merker
eller baneseilas. Det blir også
bryggemat, fest i fabrikken
med grillmat og live-musikk.
Påmelding på SEILmagasinet.
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NULL VIND: Det ble ikke gjennomført en eneste regatta under IF-NM.

82

SEILmagasinet 2013/8

