RAN

SEILFORENING

Ran Seilforening rundet 120 år 13.
mars. I 1894 stiftet åtte seilere «Båtlaget Ran» på Nordnes i Bergen. Den
gangen var Ran en ren Oselvar-klubb.
I dag er dette en forening for seilere i
alle aldre der det seiles joller, entypebåter og tur- og havseilere. Båtlaget har
også skiftet navn til «Ran Seilforening»
som vi kjenner det i dag.
Da foreningen var 10 år, ble Ranheim, vårt gamle klubbhus, satt opp i
Angleviken på Litle-Sotra, som er vårt
tilholdssted i dag. Dette var en hytte som opprinnelig stod på
byfjellene og som ble fraktet ned til sjøen og videre ut til Angleviken.
På begynnelsen av 1980-tallet ble ønsket om et mer moderne
og hensiktsmessig anlegg sterkere, og arbeidet med å få bygd det
anlegget vi har i dag, satte i gang. Etter mange år med planlegging og søknader om tilskudd og så videre, fikk vi omsider finansieringen på plass, og arbeidet kunne begynne. Anlegget, med
et nytt og funksjonelt klubbhus, og en utvidet flytende havn og
kran, sto ferdig i 2008. Det er blitt et utrolig flott anlegg, noe som
vi selvfølgelig er svært stolte av.
I desember kom dessverre et kraftig uvær som gjorde stor
skade på det flytende anlegget. Anlegget ligger skjermet til fra de
aller fleste vindretninger, men med ett unntak: Vind som kommer
rett fra nord. Her får sjøen bygd seg kraftig opp før den skyller
inn over anlegget. Vårt store ønske for fremtiden er derfor å få på
plass en molo, og prosessen er allerede satt i gang.
Aktiviteten i foreningen er stor. Jolleseilerne har holdt på med
helgetreninger og samlinger i hele vinter. Nytt for denne sesongen er at Laseren er etablert i foreningen. Mange har investert
i ny båt, og spenningen og forventningen til Laseren er derfor
meget stor blant seilerne.
Ran skal arrangere NC2 for joller og brett 10.–11. mai i samarbeid med Askøy Seilforening. Vi skal ha ansvaret for Optimist og
Zoom8. Forberedelsene er kommet godt i gang, og vi bygger mye
på erfaringene fra fjorårets vellykkede VM-arrangement i Zoom8.
I slutten av april starter vi opp en entypeserie som skal seiles
hver onsdag. Entypebåtene har savnet et ukentlig opplegg skreddersydd for dem, og etter at vi fikk en henvendelse fra Expressmiljøet om å bruke Ran som base, har vi prøvd etter beste evne
å legge forholdne til rette for det. Det skal bli spennende å se
hvordan dette utvikler seg.
De fleste av tur- og havseilerne ligger på land om vinteren.
Likevel var det mange deltagere på Snøføyka, som ble arrangert
15. mars. Egentlig skulle den ha vært i februar, men da var været
så dårlig at en valgte å utsette hele regattaen.
Nå har hele «flåten» kommet på sjøen, og sesong nr. 120 i Ran
Seilforening har endelig kommet i gang.
Harald Blø, leder Ran Seilforening

ESPEN BØRRESEN

Sesongen 2014

Optimal vestnorsk seilvinter
Det klages en del på den
dårlige vinteren som har
vært på Vestlandet i år,
men for jolleseilerne i Ran
Seilforening har det vært en
fantastisk vinter!
AV ESPEN BØRRESEN • Allerede
1. nyttårsdag var de første ivrige jolleseilerne på sjøen i Ran.
Siden det har gått slag i slag
med trening i gymsal hver fredag og trening på sjøen hver
søndag. I tillegg har vi gjennomført to helgesamlinger så
langt i år.
«Rosinen i pølsen» for flere
av Optimist-seilerne var en
ukes treningssamling på Las
Palmas i januar. 11 Optimistseilere fra Ran Seilforening
deltok på denne samlingen
sammen med seilere fra Asker,
Røyken, Tønsberg og Stavan-

78

SEILmagasinet 2014/3

Felles for begge samlingene var at vindforholdene var
skiftende – fra det fine, rolige
til det ekstreme.
Vi opplevde at Sotrabrua
i en periode var stengt på
grunn av sterk vind, dette
samtidig som både Optimistog Laserseilere var på sjøen og
etter beste evne prøvde å få
kontroll på båtene (her ble det
sikret godt!). Den skiftende,
og til dels sterke, vinden ga utfordringer til noen og enhver,
men grenser ble flyttet. Spesielt blant de yngre Optimistseilerne ble det tatt store steg
fremover. Dette lover godt for
den kommende sesongen.
På samlingen i februar
stilte Laser-klubben med Peer
Moberg som trener. I mars var
vi så heldig å få hyret inn Frode Jørstad. Begge gjorde en
fantastisk jobb, og tilbakemeldingene fra seilerne var svært
gode. For optimistseilerne
benyttet vi våre egne trenere
med Bård Birkeland i spissen.
Neste store samling i Ran
Seilforening er pinsesamlingen. Jolleseilere fra hele landet er hjertelig velkomne.
VINTER: Expressene går en
aktiv sesong imøte, og enkelte
har benyttet vinteren til å
trene (over). Flere Ran-seilere
har vært på Mallorca i vinter,
der de har fått god matching
før sesongen.
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KANARIØYENE:
Det var flotte
seilforhold under
treningssamlingene på Las
Palmas i vinter.
NYTT FRA RAN SEILFORENING • ranseil.no

ger. Oppholdet på Las Palmas
bød på alt fra solfylte dager
med lite vind, til dager med
regn, mye vind og store dønninger. Med Bård Birkeland
og Geir Dahl Andresen som
trenere, var seilerne i de beste
hender, og fikk med denne
uken en flott start på 2014
sesongen.
Helgen 7. til 9. februar arrangerte vi årets første samling i Ran. 35 seilere deltok,
hvorav 16 i Laser (4.7 og Radial) og 20 i Optimist. 7. til
9. mars inviterte vi til nok en
samling. Denne gangen med
38 seilere, 13 i Laser og 25 i
Optimist. Nær halvparten av
seilerne var tilreisende, og vi
er svært glade for at også seilere utenfor kretsen velger å ta
turen til Bergen for å delta på
samlingene våre.

UTFORDRENDE: Mange av
seilerne flyttet grenser under
vintersamlingene for joller.

