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RS Feva-seiling i samfunnet

SEILFORENING

FIKK PRØVE: 8. klassingene fra Asker hadde en fin kveld med seiling
på sin sommeravslutning på Blakstadtangen.
ville seile, og de hadde derfor
ikke med skiftetøy. Det var
imidlertid flere som skiftet
mening i løpet av kvelden, og
med fare for å bli våte, hoppet de likevel om bord. I akkurat passe mye vind hoppet
til og med en sporty mamma
om bord, og hun smilte fra
øre til øre.
Etter hvert stilnet vinden,
og forholdene ble ideelle (?)
for bading i 13 graders vann.
Dømt etter hvor lang tid det
tok før ungdommene ville dra
hjem, drister vi oss med en
konklusjon om at det ble en
super kveld.

FRODE BRATTUM

Nå er sesongen virkelig i gang og i
skrivende stund er Oslofjorden Rundt
vel gjennomført med 55 deltagere, en
fin økning fra fjoråret og veldig hyggelig at seilinteressen er for oppadgående. Stor takk til arrangørteamet som
gjorde en kjempejobb.
Gledelig er det også at seilinteressen spirer og gror blant barn og unge.
Vår satsning på Trygg på Vannet, som
betyr å lære å seile gjennom lek og
moro, er populær, og barna på Tangen
forteller at de koser seg uansett vær. Vi har plass til flere, så
det er bare å ta seg en tur på Tangen tirsdag eller torsdag eller
sjekke ut våre nye nettsider på www.askerseil.no. Vi startet opp
11. mai med litt trist vær, men med mange glade barn.
Sjøsprøyt er fulltegnet i år igjen, og vi gleder oss til å se 200
glade barn på sjøen både før og etter sommerferien.
Vi takker alle som var med på vårdugnader for å få alt klart
på Tangen. Det er alltid trivelig å jobbe sammen for noe vi tror
på.
Vi er også godt i gang med samarbeidet med Arnestad Skole.
Vi har 20–30 barn på besøk på vakre Børsholmen hver tirsdag,
og de koser seg stort med seiling og sjøliv. Tusen takk til Børsholmen og våre frivillige seniorer som gjør dette mulig.
11. mai hadde vi også vår egne strandryddedag i nærområdet
rundt Blakstadtangen. Det er skremmende å se hvor mye søppel
våre medborgere slenger fra seg; alt fra plast og sykler til bilstoler og låret fra en sau. Her må vi alle ta ansvar og bidra til at de
kommende generasjoner kan nyte seilsporten og sjølivet på og
ved en ren Oslofjord.
Jolleseiling for voksne er en idrett i sterk vekst. Asker Seilforening har blitt et kraftsentrum – bokstavelig talt – for godt
voksne seilere i Finnjolle, OK og Laser. Vi nærmer oss 15 aktive
og flere er velkommen. Jollegjengen bidrar både til miljøet og til
dugnader og klargjøring. Stikk nedom en torsdag for en prat og
en prøvetur i Finnjolle eller Laser.
Det drives også veldig bra i RS Feva-gruppa, så det ser lyst ut
for tomannsjoller i Asker. Mandag 27. mai hadde vi en 8. klasse
på besøk som prøvde denne spennende rekrutteringsbåten. Barn
og foreldre hadde en flott ettermiddag med seiling og grilling.
Wazp og foilende brett er også klasser i vekst. Fler og fler
blir hektet på følelsen av å fly over vannet, og vi ønsker flere
seilere velkommen til Blakstadtangen med god vind og nærhet
til banen. Vi har gode parkeringsforhold ved Furua.
Fra og med neste år blir vi en del av Nye Asker og i den sammenheng vil Asker, Hurum og Røyken Seilforeninger arrangere
regattaen Asker Rundt. Dette er en turregatta som starter i
Asker og ender opp i Holmsbu der det blir sosiale aktiviteter.
Sjekk detaljer på www.askerseil.no.
Siste nytt om det nye bryggeanlegget er at geotekniske
undersøkelser nå er ferdige og at vi venter på løsningsforslag og
kostnadsoverslag.
Husk å sjekke våre nye nettsider på www.askerseil.no
Til slutt vil jeg ønske alle en fantastisk seilsommer. Håper vi
sees på sjøen!
Rune Strømquist, leder i Asker Seilforening

RS FEVA: Asker Seilforenings
egne RS Feva-seilere var instruktører for ungdommene.

«Trygg på vannet» – vi er i gang
Tidligere i vinter annonserte
vi vår nye nybegynnersatsing «Trygg på Vannet», som
skulle ta over for nybegynnerkursene i Optimist og
Brett. Når dette bladet leses
har kurset gått i nesten to
måneder, og det gått langt
over all forventning. Det er
nesten synd at det snart er
sommerferie igjen.
AV KRISTIAN CARLSTEDT • Vi
har fått på laget tre dyktige
instruktører som alle har ulik
seilbakgrunn (jolle, storbåt
og brett) samt noen gode
hjelpetrenere som bidrar
etter behov. Allerede i slutten
av mai var vi 17 barn, og vi
håper at vi møter enda flere
vordende seilere etter sommeren og Sjøsprøyt-ukene.
Kurset bygger på erfaringer vi har gjort på Sjøsprøyt
og gjennom erfaringsutveks-

ling med andre seilforeninger.
Det skal være gøy å seile!
For at seiling og sjøliv skal
bli morsomt, inkluderer vi andre elementer som kanopadling, knuter, Andunge-seiling
og generell sjøkunnskap, så
ungene blir så trygge som
mulig både på og i vannet.
Latteren sitter løst på bryggekanten, og om det blåser
for mye en dag er krabbefiskeutstyret raskt fremme.

Aldersspennet på seilerne
går fra 7 år og opp til 11
år, og når det føles naturlig,
vil seilerne ha den kunnskapen som trengs for å få
en glidende overgang inn i
entypeklasser som Optimistog Brett Viderekommende, RS
Feva eller Andunge.
Trenerne bak «Trygg på
Vannet» ønsker alle gamle og
nye seilere god sommer og
velkommen tilbake.

KRISTIAN CARLSTEDT

Det spirer og gror

AV FRODE BRATTUM • Vi ønsker
at andre grupper enn de
tradisjonelle seilerne får prøve
seg litt i seilsporten. Vi har
derfor blant annet «Seiling
med flykninger», «Seile
sammen» (der to eller tre
generasjoner seiler sammen),
«Seiling i samfunnet» (der vi
ønsker ungdomsskoleklasser
velkommen), og en mandag i
mai arrangerte vi også «Fevaseiling i samfunnet». Vi tror
kommunen og foreningen har
gjensidig nytte og glede av
slike arrangementer.
«Feva-seiling i samfunnet»
ble sommeravslutning for en
8. klasse fra en av bygdas
skoler som fikk komme og
prøve seiling for første gang.
Etter fellesgrilling og et
måltid rundt langbord, fikk de
som ville prøve seg som gast i
hver sin RS Feva. Instruktører
var noen av foreningens faste
RS Feva-seilere, inkludert
vår alltid like positive Sverre
Gylseth.
Noen av ungdommene
hadde bestemt seg for på
forhånd at de i alle fall IKKE

FRODE BRATTUM

I Asker Seilforening vil
vi gjerne vise oss frem i
lokalmiljøet.

SJØSPRØYT: Sjøliv er lykken!
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OSLOFJORDEN RUNDT 2019

Sol, smil og spennende seiling

Vårens tradisjonsrike regatta Oslofjorden Rundt ble
gjennomført med økende
deltakelse, sol, lette vinder,
glade seilere og hamburgere
med tilhørende drikke.

til å sanke poeng til SEILmagasinets shorthandedranking i
en lokal regatta i kompaktformat bidrar nok til den skarpe
deltakelsen.
Det at kun halve helgen
går med til seiling (fredag
kveld + lørdag) gjør regattaen
familievennlig. Lørdag kveld
og søndag kan brukes til
andre formål og likevel har
en fått gjennomført to dagers
spennende seiling.
Årets klassevinnere var:
«Jakobine», Yngve og

Asbjørn Lønmo, shorthanded
fredag og lørdag – liten klasse.
«Kraftkar», Sigmund Andre
Hertzberg og Tim Sandberg,
shorthanded fredag og lørdag
– stor klasse.
«Melges 24/7 Sailing
Team», Steinar Waler, fullt
mannskap lørdag – liten
klasse.
«Little Wing», Kristian
Heder, fullt mannskap – stor
klasse.
«Point2point», Anders
Larsson og Gunnar Fossan,

shorthanded fredag, fullt
mannskap lørdag – stor klasse.
«Ruffen», Øyvind Degnes –
Flerskrog lørdag.
Vandrepokalen for beste
shorthandedseiler gikk til «Jacobine», og for beste båt med
fullt mannskap til «Melges
24/7 Sailing Team».
Vi takker for deltakelsen
og ønsker velkommen tilbake
neste år.

AXEL NISSEN-LIE

AV AUDUN GJØSTEIN • Det betyr
ikke at det manglet utfordringer. Svake sydlig vinder med
mye termikk og en plutselige
umeldt, men kortvarig skikkelig vind fra dumpende sky i
nord, skapte utfordringer og
endringer på resultatlisten for

mange. De som klarte å lese
skyer og skjønne meteorologien, og som klarte å komme
seg dit de burde være, gjorde
det godt. Lokal meteorologi
kommer definitivt til å stå på
vinterprogrammet for 2020.
Gledelig var det å se en
markert økning (10 %) i
antall deltakere i år, med 61
oppføringer på deltakerlisten.
Særlig sterkt var økningen
i shorthandedklassen, med
mange svært dyktige seilere
på startstreken. Muligheten

VINNER: «Jakobine», J/92, ble
klassevinner og fikk dessuten
vandrepokalen for beste short
handedseiler.

NY BÅT: Elling Rishoff og sønnen Øyvind var ikke blitt
helt fortrolige med nye «Gode venner» (Oceanis 51.1 First
Line), under Oslofjorden Rundt. De kom sist i sin klasse.

AXEL NISSEN-LIE

X-79: Sindre Bakke i «Brunhildur» hadde
tatt turen over fjorden fra Bundefjorden
Seilforening.
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