VOKSENSEILINGSKURS

ARRANGØR, TRENER ELLER DOMMER?
Ønsker du å bli arrangør, trener eller dommer i foreningen?
AV JAN PETTER GAMBORG • Vi ønsker stadig at flere av våre medlemmer blir med og arrangerer i foreningen, og vi tilbyr derfor
også medlemmer som ønsker dette forskjellige kurs som arrangør,
trener eller dommer.
Det settes normalt opp dommer og arrangørkurs i januar og
februar, så om du er interessert bes du ta kontakt så vi kan få satt
deg opp på et kurs. Dette gjelder både om du er ny eller har vært
med litt tidligere. Send oss en mail på post@osloseilforening.no,
så finner vi noe som passer.

TERMINLISTE/AKTIVITETSKALENDER
1. desember «Julegavesalg» av Sommerleir 2017 starter
31. desember Søknadsfrist for båtplasser 2017
3. mars
Årsmøte i foreningen
Fullstendig aktivitetskalender med alle foreningens aktiviteter
finner dere på foreningens hjemmesider.

VOKSENKURS: Susanne Storsveen og Magne Jernæs deltok
på kurset.

ERLEND KJELSTAD

GØY: Anette Westgård, Maren
Fjogstad Hansen, Inga Porsmo
og Karita Gjørtz Simonsen
hadde det gøy på seilkurset
for voksne.

VINTERAKTIVITETER FOR OSLO SEILFORENING
I år har vi hatt aktiviteter
for store og små nesten
hver dag gjennom hele
seilsesongen.
AV CARINA ERIKSEN • Vi har
startet en turseilergruppe
som skal treffes gjennom
vinteren for å dele opplevelser og planlegge neste
sesong.
Det er også startet en
vedlikeholdsgruppe på øya

bestående av pensjonister og
andre med litt ekstra tid, som
vil treffes jevnlig for noen
hyggelige timer med vedlikehold, reparasjoner og hygge
på øya.
Oslo Seilforenings eget
sangkor Vela Vocalis er et
annet tilbud for medlemmene. De har øvinger hver 14.
dag gjennom hele vinteren.
Alle OS-medlemmer er
også invitert til KNS sine

turseilerforedrag hver første
mandag i måneden .
OS vil i år også ha egne
kurs og samlinger gjennom
vinteren.
Om du ønsker mer informasjon eller melde deg på
noe av dette, finner du mer
informasjon på vår hjemmeside osloseilforening.no
eller på vår Facebook-gruppe
«Oslo Seilforening».
Vi sees!

Sommerleiren Seilglede – gi deltakelse i julegave!
Vi gjentar suksessen med
sommerleir, og åpner for
påmelding til rabatterte
priser fra 1. desember og
ut året på hjemmesidene til
seilforeningen.

med seiling, SUP, bading og
andre aktiviteter.
Mer informasjon kommer

på www.osloseilforening.no.
Påmeldingen åpner 1. desember.

AV CARINE GAMBORG-NIELSEN •
Sommerleirene i 2017 vil også
i år være fire uker i sommerferien (uke 26, 27, 32 og 33), for
barn i alderen 7–15 år. Det er
et begrenset antall plasser. Vi
kan garantere en morsom uke
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Så er vi inne i den delen av året hvor
båten er på land eller i boblehavn, forhåpentligvis godt pakket inn og klar for
å være alene i noen måneder. Jeg blir
likevel alltid litt misunnelig når jeg ser
et og annet seil ute på fjorden i desembersola som sklir uforstyrret avgårde.
Kanskje er det meg neste år?
Om det er tiden for pause eller vinterseiling så er det uansett tiden for
styrearbeid og planlegging av seilåret
2017. I skrivende stund har de ulike komiteene gjennomgått aktivitetsplanen for neste år og om en ukes
tid skal budsjettet på plass.
Styret vil i vinter gjennomføre interne workshops for å bedre
kommunikasjonen mot medlemmene, oppdatere langtidsplaner
og bedre bruken av dokumentarkivet som er flyttet over i nye
systemer. Det er nå vi har tid, og styret vil på ingen måte hvile
på noen laurbær i år. Prosjektgruppen for reguleringen av øya har
også høysesong og det ventes å skje mye i prosjektet gjennom
vinteren. Nøkkelen ligger nok i et godt samarbeid med politikerne. Det er ingen tvil om at Oslo har flere utfordringer hva gjelder
småbåthavner rundt Oslo.
Som dere ser i spaltene til høyre er det god grunn for alle
medlemmer å følge godt med. Vinteren er tiden for å ta et kurs,
delta på vinterforedrag, bli med i vedlikeholdsgruppen og ikke
minst melde barna på sommerleiren og seilkurs for neste år. Arbeidet med å sette datoer og rammer for Seilsportsligaen 2017
vet vi er godt i gang, og så snart dette er på bordet vil idrettsgruppen starte arbeidet med å sette opp lag for hvert stevne.
Foreningen bidrar med deltageravgiften og vi håper det er mange
som kan tenke seg å bli med på dette enten du bare er én eller
har et helt lag.
Gå ikke i dvale, men følg med på weben, facebooksiden, instagramkontoen og bli med på det som skjer i vinter. Ha en riktig
fin vinter!
Erlend Kjelstad, leder i Oslo Seilforening

AV ERLEND KJELSTAD • Trym
Christensen (24) og jeg er veldig fornøyde etter første sesong med voksenkurset. Vi kan
se tilbake på mange hyggelige
kvelder på fjorden.
Vi har vært igjennom turog regattaseiling og vi har fått
bryne oss i høststormen. Deltagerne virker fornøyde og på
vårkurset ble det hele avsluttet med reker og hvitvin.
Høstens kurs ble avsluttet
med sprudlevann og snacks i
en av turbåtene i foreningen.
Dette viser hvor hyggelig miljø
det har vært og vi gleder oss
allerede til neste sesong.

LEIR: Seilglede på sommerleiren Seilglede.
CARINE GAMBORG-NIELSEN

Ha en riktig fin vinter!

I vinter pusses kursbåtene
opp og vi har også utvidet båtparken så vi kan bli en større
gruppe på kursene. Til våren
vil vi også dele det opp i én
dag for nybegynnere og én
dag for de som har seilt litt
fra før.
Vi vil takke alle som har
vært med i år og ønske alle
nye og gamle deltagere velkommen tilbake til våren. Husk
at kurset fylles raskt opp!
Påmelding åpner i desember, så følg med.

ERLEND KJELSTAD

SEILFORENING

Takk for en veldig flott
sesong med seilkurs på Lille
Herbern!

CARINE GAMBORG-NIELSEN

OSLO

Lærerike og hyggelige kvelder
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