ÅSGÅRDSTRAND

Tenk om en ikke hadde båt denne sommeren, eller spesielt en seilbåt. Marit
Krüger og Børge Midtgaard har vært
i Kirkenes i sommer, og det blir spennende å høre om deres tur.
Nede i havna har mange av de frie
faste plassene og gjesteplassene våre
blitt benyttet av besøkende. En kan
godt skjønne hvorfor de kommer til
Åsgårdstrand, les om Åse og Wilhelm
Lange.
I skrivende stund gikk det bra med
J/70-laget vårt i St. Petersburg i Sailing Champions League. I
tillegg ble Jostein og Asbjørn Grødem norgesmestere i Snipe i
Horten. Det ble seilt Offshore Sailing World Championship i Den
Haag i juli og Åsgårdstrand-seilerne var med i respektive båter
ORC Class B, Maren Magda Book i gullbåten «Santa» og Karl
Otto Book i sølvbåten «White Shadow».
Sommerferien er slutt og høstens regattaer er i gang.
8.–9. september er det kretsmesterskap for kjølbåt/storbåt og
22.–23. september er det norgescup i 2.4mR.
Det ble avholdt ekstraordinært årsmøte 11. juni. Der stemte
vi for å senke innskuddene på plassene i havna. Vi ønsker å
ha en attraktiv havn med sunn drift. Vi har et flott anlegg og
mange aktiviteter, så en riktig balanse mellom vedlikehold,
utvikling og sportslig satsing er viktig.
Først yte, så nyte, er et ordtak. Medlemmene i Åsgårdstrand
Seilforening yter i enhver henseende, men vi skal også nyte. 1.
september var det sensommerfest på havna.
La oss nyte sensommeren, snart er det opplag som står på
agendaen.
Per Arne Høstvang, leder Åsgårdstrand Seilforening

FASTE GJESTER: Åse og Wilhelm Lange legger alltid sommerens seiltur i fjorden via Åsgårdstrand.

ÅSGÅRDSTRAND HAVN

Noen velger alltid Åsgårdstrand
Pensjonistene Åse og Wilhelm Lange fra Lunner på
Hadeland har Åsgårdstrand
som hovedbase under sommerferien i Oslofjorden. De
seiler en av fjordens fineste
båter, den tradisjonsrike
Kosterbåten K6. Blant de
mange gjestebåtene sommeren 2018 var dette en av
ytterst få trebåter.
AV RAGNAR KRISTOFFERSEN •
K6 er tegnet av den legendariske svenske seilbåtkonstruktøren Olle Enderlein. Det
første eksemplaret av denne
båten ble bygget i 1944. Vår
båt ble tegnet i 1951, forteller
Åse og Wilhelm Lange, som
seiler båten den 21. sesongen
i fjorden. Begge fremhever at
båten er god, trygg og robust

i sjøen. Den egner seg derfor
godt til å seile bidevind.
Kosterbåten har sitt
utspring i drivgarnsbåter som
ble benyttet utenfor kysten
av Bohuslän på 1800-tallet,
spesielt på Kosterøyene der
den ble bygget. Etter hvert ble
det bygget ulike Kosterbåter
til bruk som regattabåter.
Kosterbåten er klinkerbygd og
nå rigget med bermudarigg.
UTMERKET STED. Åse lærte
å seile under oppveksten i
Bærum, mens Wilhelm har
tilegnet seg ferdighetene i
voksen alder. Hver sommer
seiler de fra Oslo, gjerne med

Tjøme, Stavern eller Kragerø
som turmål. Vi har alltid noen
dager i Åsgårdstrand, både på
vei ut og inn fjorden. Åsgårdstrand ligger veldig fint til i
fjorden og har et flott anlegg
for seilere.
Her er det utmerket service,
gode butikker, hyggelige folk
og vi blir gjenkjent, forteller Åse og Wilhelm. Wilhelm
understreker at de også får
kjøpt velsmakende brød her.
Feriedagene i Åsgårdstrand
går med til turer i skogen eller
byen, lesing (sjøromaner),
bading og gode samtaler på
brygga der mange av gjestene
kommer igjen fra år til år.
DAG NORBOTTEN KRISTOFFERSEN

For en sommer!

DAG NORBOTTEN KRISTOFFERSEN

SEILFORENING

KLASSISK SEILER: K6 er en
Kosterbåt med gode seilegenskaper.

SEILSPORTSLIGAEN

Store ambisjoner

AV GEIR LUNDKVIST • Dessverre
har vi ikke klart å hevde oss
helt i toppen som i fjor. I
skrivende stund er nest siste
ligastevne i Larvik avsluttet.
Åsgårdstrand-laget har forbedret seg litt sammenlignet
med tidligere ligaseilaser og
ble nummer seks i Larvik. Laget er ikke fornøyd og vil satse

hardt i de avgjørende seilasene i Arendal. Det er svært
tett i toppen og små marginer,
og med kun syv poeng opp til
pallplassen sammenlagt, er
det fremdeles muligheter når
siste ligastevne gjenstår.
Derfor er det med stor
glede og spenning at Åsgårdstrand-laget, etter svært tøffe
seilaser i Sailing Champions
League i St. Petersburg, ble
nummer 16 og har kvalifisert
seg til finaleseilasene i St.
Moritz i slutten av august. På
startstreken i St. Petersburg
stilte det totalt 24 veldig
sterke lag fra hele Europa,
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BÅRD HAUG

Vi har hatt store ambisjoner
for årets seilsportsliga med
ligaseilaser i Bodø, Molde,
Larvik og Arendal, og med
deltagelse internasjonalt i
seilingens svar på fotballens
Champions League.

hvor to tyske lag dominerte.
Fra Norge var Åsgårdstrand
Seilforening og Tønsberg
Seilforening kvalifisert til
Champions League.
Dessverre klarte ikke laget
fra Tønsberg å kvalifisere seg

til finaleseilasene i St. Moritz.
Vi heier på laget vårt og håper
på gode resultater.
Følg med på vår hjemme
side www.seilforeningen.
no eller Facebook-side for
oppdaterte resultater.

LIGA-LAG: Maren Magda Book,
Andrea Haug Rolstad, Karl
Otto Book og Jostein Grødem
seilte Sailing Champions
League i St. Petersburg.
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