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Støtt initiativet!
Det er utrolig hvor fort det går! Sjøsetting, dugnad, vårsesong, sommerferie til
Steilene eller Skagen, høstsesong, og nå
står vi med presenningen i hånden og
skjønner ikke helt hvorfor det blir så fort
mørkt. Men det er kanskje litt tidlig å
henge kroken på døra for denne gang?
Ta en siste høsttur, ta med barna på
den siste jollesamlingen, kok kakao, stek
vafler og hold ut litt til!
Men vi går inn i en tid for ettertanke,
evaluering, planlegging og budsjetter. I
Oslo Seilforening har vi hatt en voldsom aktivitetsøkning med
nye kurstilbud, kortbaneseiling, seilcamp i Spania og ikke minst
seilsportsligaen dette året. Det er ikke tvil om at det sistnevnte vil
bli utrolig spennende å følge utviklingen av videre.
Jeg tror jeg på vegne av alle de 15 seilerne som deltok for
Oslo Seilforening i årets seilsportsliga, kan si at det har vært fantastisk å få være med! Dette er takket være det enorme arbeidet
arrangører legger ned før, etter og under stevnene. Det å komme
til dekket bord med polerte båter, live tracking, solide regattasjefer og en flott bildedekning uansett hvilken divisjon man seiler i,
bidrar til så mye seilglede og moro på tvers av hele seil-Norge.
Likevel blir det diskutert hvor vidt J/70 og ligaen har livets rett.
Noen foreninger føler ikke at motivasjonen til å delta kommer
fra medlemmene. Men om jeg tolker det rett, handler det ikke om
viljen til å seile i en liga eller ikke, det handler om planlegging og
tilrettelegging fra seilforeningene selv.
I Oslo Seilforening ønsker vi å danne en gruppe seilere på
10–20 personer som er interessert i å prøve J/70, være med på
laget og delta i seilsportsligaen 2017. Denne gruppen setter opp
lag for hvert av de fire stevnene og fordeler helgene mellom seg.
Dette gjør det lett å planlegge, holde av datoene og det er en
motivasjon i seg selv når du vet at du ikke trenger å være med på
alle stevner, men så mange du har tid til. Det gjør det også enkelt
å delta som enkeltseiler uten et eget lag. Oslo Seilforening dekker
naturligvis også deltageravgiften og sponser også reisen for unge
seilere som ønsker å delta.
Jeg vil med dette oppfordre alle OS-medlemmer som synes det
har sett gøy ut i år, til å melde sin interesse i vinter og bli med i
gruppen. Jeg vil også minne alle andre seilforeninger om at det
arbeidet noen legger ned for Norsk Seilsportsliga er et enormt
initiativ vi enten må være med å utvikle eller støtte opp om gjennom deltagelse. Seilsportsligaen gir seilsporten et ansikt utad, og
det gir enorm seilglede for de som deltar og knytter seil-Norge
sammen fra nord til sør.
Og mens vi venter på mer nytt om Norsk Seilsportsliga, er vel
ingenting mer riktig enn å bruke høsten og vinteren på foredrag,
kurs og vaffelsteking.
God høst!
Erlend Kjelstad, leder i Oslo Seilforening

Helgen 2.–4. september var
det duket for den siste og
avsluttende runden i 2. divisjon i seilsportsligaen.
AV CARINE GAMBORG-NIELSEN •
Den siste runden ble arrangert
på Askøy utenfor Bergen, og
Oslo Seilforening stilte med
et ungdomslag. Laget besto
av Julie Borge-Andersen (21),
Daniel Andersen (18), Emil
Bauck (17) og Arthur Torvund
(17).
Ungdommene
fullførte
mange gode seilaser, og de sa
de hadde hatt en veldig lærerik og kul helg.
– Hvor lenge har dere seilt?
– Helt siden jeg var liten, jeg
tror jeg var ca. 9 år. Jeg har
ikke vært aktiv med seiling
hele tiden, men jeg har alltid
elsket båtlivet og det å være
på sjøen. Familien har seilbåt,
så jeg har også vært en del på
ferie, forteller Julie.
– Både Emil og Daniel har
også seilt siden de var små,
forteller Julie, men for Arthur
begynte seilingen i litt senere
alder, og det var først da han
var med på ungdomsgruppen
i seilforeningen at han virkelig

DANIEL ANDERSEN

OSLO

Ungdomslaget avsluttet året

UNGDOMSLAGET: I 4. runde i Bergen deltok Arthur Torvund, Emil Bauck,
Julie Borge-Andersen og Daniel Andersen.
lærte å seile.
– Hva var det morsomste
med å seile seilsportsligaen?
– Å seile seilsportsligaen
var veldig kult. Det var veldig

morsomt å få seile J/70 for
første gang. Det er en veldig
kul båt og jeg lærte masse
nytt, sier Julie.

BLI MED PÅ KNS TUR- OG HAVGRUPPES FOREDRAG I HØST OG VINTER
Som i 2015 er Oslo Seilforenings medlemmer hjertelig velkomne til å være med på foredrag hos
KNS også i vinter.
Foredragene er første mandag i hver måned, og tema for treffet 7. november er langturseiling: ARC og barn om bord.
Mer informasjon finnes på våre hjemmesider.

TID FOR VINTEROPPLAG
Sommeren er igjen på hell, og
det er tid for å ta båten opp
i vinteropplag eller klargjøre
for vinterens boblehavn.
Opptaket til vinteropplag
på land på Lille Herbern skjer
i uke 41 fra mandag 10. oktober til søndag 17. oktober, og
listen over når man har fått
tid for opptak, ligger på våre
hjemmesider.

Vi ber alle som skal tas
opp til vinteropplag, om å
være ute i god tid, og at båten ligger ved slippbrygga
til angitt tid og at krybber
er hentet frem og klargjort,
smurt opp og så videre i god
tid.
For båter som skal ligge
i vinteropplag, vil plassene
være klargjort til 22. oktober,

og båtene bes lagt på riktig
plass innen 1. november slik
at vi kan få ferdigstilt boblehavnen.
Vi ønsker alle en riktig fin
høstklargjøring.

TERMINLISTE/AKTIVITETSKALENDER
3. okt
Turseilerforedrag hos KNS
10.–16. okt Opptak av båter til vinteropplag hver dag kl. 09–16
14.–15. okt Mesternes Mester i Åsgårdstrand
15. okt
Stor seilerfest i regi Norges Seilforbund på Sjømagasinet på Tjuvholmen
7. nov
Turseilerforedrag hos KNS
Fullstendig aktivitetskalender med alle foreningens aktiviteter finner dere på foreningens
hjemmeside.
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Takk til alle OS-deltagere

Seilsportligaen er over
for denne sesongen, og vi
takker alle de 15 seilerne
i foreningen som har vært
med på seilasene. Det har
vært en sesong med litt opp
og ned resultatmessig. Vi
endte på en 5. plass til slutt
og vil derfor seile i 2. divisjon til neste år også.
AV TRULS ROGNERUD • Det har
vært spesielt bra oppfølging av
seilere fra ungdomsgruppen.
Den siste runden var det bare
seilere derfra, og de klarte seg
bra i den tøffe konkurransen.
De unge seilerne har utmerket seg med å sette seg godt

inn båten, og hvordan den må
seiles og trimmes for å gå fort.
Geir Victor Svendsen som var
rormann da Oslo Seilforening,
vant i Sandefjord, berømmet
dem for den innsatsen.
Seilsportsligaen er i løpet
av sesongen blitt et meget
godt arrangement. Seilerne
har hatt flotte helger med
morsom seiling og sosial omgang med andre seilere fra
foreninger i hele landet.
Det er nå blitt slik at ligaen
seiles kun lørdag og søndag,
med mulighet for å trene med
båtene på fredagen. Det gjør
at flere har mulighet til å være
med og at man kan forberede

KARL KJØRSTAD

2. RUNDE: Erlend Kjelstad, Geir Victor Svendsen, Christian Råstad
Knudsen, Hege Bjørkeng, Esben Keim og Daniel Andersen gikk helt til
topps i Sandefjord.

seg og drille inn helgens lag på
fredagen.
Vi oppfordrer seilere som er
interesserte i å seile seilsportligaen neste år, om å melde sin
interesse allerede nå. I år er
det av diverse grunner blitt litt

tilfeldig hvem som har seilt
stevnene. Vi satser på en tidlig
plan til neste år, så dere kan
få det inn i kalenderen mens
det ennå er ledig og man kan
bestille billetter i god tid til en
gunstig pris. Oslo Seilforen-

I BERGEN: Den siste runden i
årets seilsportsliga gikk utenfor
Askøy ved Bergen.
ing betaler startavgiften, som
inkluderer bruk av båtene. Seilerne må selv sørge for reise og
opphold.

TAKK, Oslo Seilforenings
Express ungdomsgruppe!
SEILSPORTSLIGAEN

I With Marine / North Sails Norge er vi veldig glade for å
være en del av OS sin satsning på unge Express-seilere. Et
aktivt år er på hell og ungdommene har virkelig slått fra
seg på regattabanen. Den trening og erfaring de har fått fra
Express-klassen, har de tatt med seg inn i seilsportsligaen
og J/70. I Bergen i september var de veldig nære med å
rykke opp i 1. divisjon, og tidligere i sommer i Sandefjord
gikk de hen og vant runden i 2. divisjon! Stort grattis!

Samarbeidet mellom With Marine / North Sails og Oslo Seilforening gjennom mange år har gått på å legge til rette
for ungdom til å begynne med kjølbåtseiling. With Marine
har bidratt med kursing i seil og riggtrim, optimalisering
av Expressen, og vi har stilt til disposisjon ett sett North
Sails Express-seil. Seilerne får mulighet til å konkurrere
mot de beste i Norge, og OS har i år hatt to «juniorlag» fra
ungdomsgruppen som blant annet har vært med på tirs
dagsseilasene, Færder’n og NM i Moss, i tillegg til at de har
vært stammen i OS-laget i seilsportsligaen. Det ene laget
har en snittalder på 16 år, og er således expressmiljøets
yngste lag! With Marine ser frem mot videre samarbeid.

Gottifredi Maffioli // Seldén // PRO-tect // North Sails // Harken // Antal // BSI // Karver
Tylaska // Spinlock // Wichard // Lewmar // Sparcraft // Z-spar // Henri Lloyd
Seil og Rigg siden 1957
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