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Mye å glede seg til
Vi har holdt en bra aktivitet gjennom
vinteren, men nå gleder vi oss til å få
båter på vannet og starte ordinære uketreninger i begynnelsen av april måned.
Med et styrket trenerteam og en
flott foreldregruppe står vi bra rustet til
årets utfordringer. Vi har i år økt vår aktivitet på arrangementssiden, noe som
er krevende for alle aktive trenere og
foreldre i støtteapparatet.
Vi starter imidlertid sesongen godt
rustet på utstyrssiden for rekruttering,
mye hjulpet av det store seilløftet og hjelp fra lokale sponsorer.
Når dette bladet kommer i trykk har vi gjerne fått vår nye startbåt
på plass som skal fungerer som transportbåt til øya der vi holder
til. Båten er tilrettelagt med bauglem for funksjonshemmede og
kan ta 12 voksne personer.
Vi har også i år satt opp et ambisiøst dugnadsprogram for å
utvikle seilsportsenteret videre og håper på godt oppmøte. Informasjon om tidspunkt og plan for dugnad blir lagt ut på våre
hjemmesider og Facebook.
Med ønske om en riktig god seilsesong for alle.
Arne Berven, leder i Åsane Seilforening

Med ny trener for brettseilerne og viderekommende Optimist ligger alt til
rette for en begivenhetsrik
2016-sesong.
AV ARNE BERVEN • Målet er å
ha deltagelse på NC både fra
brettgruppen og Optimistgruppen.
Med arrangøransvaret for
NM i BIC og RS:X sammen
med Bergens Seilforening og
Havsportsveko, må vi bygge
opp våre egne talenter og gi
dem erfaring på nasjonalt nivå.
Vi er i startgropen innen brettseiling både i vår forening og
i Hordaland, men interessen
øker betydelig med mye engasjement i foreningene.
Sesongen startet friskt
med syv unge brettseilere i
Neglespretten, der det for første gang var arrangert brett
regatta. I frisk vind og minus
syv grader i luften og is i seilene gjennomførte de unge
med stil.
Etter endt seilas ble det
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Økt satsing i 2016 for jolle og brett

VINTER: Frisk vind, minus syv grader i luften og is i seilet.
samling sammen med storbåtseilerne og heder og ære på
de unge friske seilerne som til
tross for kulden hadde hatt en
flott dag på fjorden.
Det er et fullpakket program utover sesongen der
NM i brett blir det største
arrangementet. Vi skal også,
i samarbeid med de andre
foreningene, arrangere rekrut-

teringsevent nært sentrum i
Bergen – nærmere bestemt
Store Lungårdsvann ved AdO
arena – i forbindelse med Ekstremsportsveko på Voss.

20.–24. jun
30. jun–1. jul

JAN GRUNG

8.–11. aug
12.–14. aug
3. sep
24. sep

Byfjordseilasen
Rekrutteringshelg joller og brett
Brettseilingens dag
Klubbregatta jolle og brett
Storøendagen
(familiearrangement med ulike aktiviteter )
Seilskole
Ekstremsportveko brett
(rekruttering og konkurranse)
Seiltreningsuke brett
NM BIC, RS:X, Raceboard
HC3 Storøenregatta
Klubbmesterskap jolle og brett

BLI MED: Midt i uken passer det godt å lufte både vettet og seilene.
NYTT FRA ÅSANE SEILFORENING • www.aasane.no
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30. apr
30. apr–1. mai
14. mai
21. mai
22. mai

NILS HORDVIK

VIKTIGE AKTIVITETER I 2016

SESONGSTART: Det var første gang brettseilerne deltok i Neglespretten
og de hadde en flott dag på fjorden.

Et løft for Byfjordtrimmen
Byfjordtrimmen seiles
onsdagskvelder med start
kl 18:30 i området mellom
Eidsvågneset og Tertnes.

AV JAN GRUNG • I 2015-sesongen valgte vi å dele i to klasser
med ulike baner, og dette var
så vellykket at vi vil videreføre
det denne sesongen.
Expressene fikk seile korte
løp på pølsebane. Det ga mer
starttrening, mer action og
anledning til 2–3 seilaser
hver onsdagskveld. Vi var fire
Expresser fra Åsane Seilforening de fleste onsdagene. Nå
i 2016 har vi ytterligere én
Express i foreningen. Studentene på Handelshøyskolen og
på Universitet disponerer nå

til sammen fire expresser, og
vi har et berettiget håp om at
de vil la seg lokke til trening
sammen med åsanebåtene. Vi
regner med at opplegget vil
være attraktivt også for andre expresslag, og ønsker alle
velkommen på det hjerteligste.
Storbåtene for øvrig seiler
på faste merker på Byfjorden
mellom Tertnes/Eidsvågneset
og Askøy. I fjor deltok totalt
åtte båter, og de ivrigste og
beste var med nesten hver
gang. Målet for 2016 er at vi
får utpå enda flere fra vårt
nærområde. Det ligger for
mange flotte seilbåter altfor
mange dager i havnene. Onsdagskveldene passer ypperlig
til få med noen venner utpå
for å lufte både vettet og seilene.
Lavterskeltilbud er blitt et
moteord. Men for Byfjordtrimmen har det alltid vært en viktig målsetting å tilby seiling
på et nivå som er interessant
både for uerfarne og erfarne

FRISKT: Brettseilerne gjennomførte årets første regatta med stil.

seilere. Vi skal ha en hyggelig tone, vi skal utveksle erfaringer og vi skal konkurrere.
Det er verken påmelding eller
startkontingent på Byfjordtrimmen. Hent seilingsbestemmelsene på nett på Åsane
Seilforenings nettsider, møt
opp i startområdet og seil i vei.
Å arrangere Byfjordtrimmen vil bli mer interessant og
spennende denne sesongen.
Vi vil blant annet disponere
foreningens nye alu-båt. Den
har god arbeidsplass, vinsj og
rikelig med motorkraft. Så seilerne og dugnadsgjengen som
roterer på ansvaret, vil sikkert
se frem til neste gang det er
deres tur!
Første onsdagskveld er allerede 27. april. Det blir en fin
anledning til å komme i gang
og få alt på stell både for båt
og mannskap før BYFJORDSEILASEN som arrangeres lørdag
30. april.
Velkommen på Byfjorden!

