Spennende og lærerike klubbkvelder
SEILFORENING

En del av demokratiet
Som en del av det demokratiske Norge
er Nesodden Seilforening en bitte liten
brikke. Men for oss som lever og ånder
for denne lille brikken, er den en stor
brikke i vår tilværelse. Og fordi vi er del
av demokratiet, er også vår forening så
heldig å ha en demokratisk oppbyg
ging med vedtekter, generalforsamling,
årsmøter, styre, referater og så videre
Det skal kalles inn til årsmøte, vedtas
regnskap, budsjetter og det skal velges
medlemmer til styrer og utvalg. Dette medfører at alle medlem
mer kan være med å forme foreningen.
Det viktigste møtet er årsmøtet eller generalforsamlingen. Der
vedtas en haug med saker som angår Deg som seiler på Nesod
den.
I år er generalforsamlingen satt til lørdag 2. mars klokka 15 på
Steilene. Der pleier det å være godt oppmøte og god stemning.
Tilfeldigvis har det vist seg at årsmøtet veldig ofte faller sammen
med foreningens årsfest. Om dette har noe å si for den gode års
møtedeltagelsen, skal være uvisst, men du verden hvor hyggelig
det er å møtes til hyggelig lag etter et godt årsmøte. Seiling,
demokrati og årsfest. Og alt dette på vakre Steilene. Bedre blir
det ikke en lørdag i mars! Følg med på hjemmesiden for mer info.
Vi sees.
Øyvind Degnes
Leder Nesodden Seilforening

AV MARIT SLETTEN • Sett av føl
gende onsdagskvelder: 6. fe
bruar, 27. februar og 20. mars.
Først ute er vår egen Bjørn
Forslund som ble årets short
handed seiler i Norge 2012.
Bjørn har seilt i hele sitt liv.
I sine yngre dager konkur
rerte han i Optimist, E-jolle,
OK-jolle, Snipe og Melges 24,
hvor han har vunnet en rekke
mesterskapsmedaljer. I senere
år har han seilt båter på 2540 fot, og da gjerne shorthan
ded. Bjørn skal summere opp
sine erfaringer og ikke minst
hva som er viktig å tenke på
å trene på for å vinne seilaser.
Siste onsdag i februar kom
mer Christen With for å snakke
om hardvindsseiling. Christen
har vært hos oss flere ganger
før og delt av sin kunnskap.
Han er vel kjent for de fleste,
som en dyktig regattaseiler og
sjef i With Marine AS/North
Sails. Han har mye på hjertet
og er alltid god til å formidle.
Denne gangen skal Chris
ten fortelle om det å seile i
mye vind og tøffe forhold. Hva
skal til for å seile båten trygt
under slike forhold når man er
ute med familien på tur eller
seiler regatta?

MORTEN JENSEN

NESODDEN

Storbåtgruppen ønsker alle
medlemmer hjertelig velkommen til tre spennende
klubbkvelder.

FOREDRAG: Bjørn Forslund er en av foredragsholderne i Nesodden
Seilforening i vinter.
Vi avslutter onsdag før
påske med en regelkveld. Vi
er veldig glade for å få besøk
av Marianne Middelthon
denne kvelden. Marianne er
Norges fremste internasjo
nale kappseilingdommer som
reiser verden rundt og døm
mer regattaer. Hun sitter også
i regelkomitéen i ISAF (det
internasjonale seilforbundet).
1. januar kom de nye kapp
seilingsreglene for 2013-2016.

Marianne vil ta en gjennom
gang av de viktigste reglene
med spesiell vekt på hva som
har kommet av endringer i år.
Vi håper så mange som
mulig kommer for å høre på
spennende foredrag og for
hyggelig seilprat nå i vinter
månedene mens vi lader opp
og planlegger en ny seilsesong.
Se hjemmesiden for detaljer
om tid og sted.

ALF MAGNE ANDERSEN

VINTERAKTIVITET: Mudring
på Steilene 20. desember
2012.

ADVENTSSEILERE: Mathias Dam og Oda Skeide.

Mudringen endelig i gang

Hyggelig adventsseilas

Det blir dypere på Steilene.

Mathias Dam og Oda Skeide
Bates deltok i adventsseilasen i Frognerkilen i
desember.

AV RUNE WALLNER OG RUNE
SLETTEN • En positiv ting en
kan si om vinteren, er at store
lektre i havnen ikke virker for
styrrende på våre gjester og
brukere av Nesodden Seilfor
ening og Steilenes fasiliteter.
Rune Sletten med flere har
lagt ned en kjempeinnsats i

AV ALF MAGNE ANDERSEN •
Mathias Dam og Oda Skeide
Bates kom begge til A-finalen
og hadde det veldig hyggelig

både sportslig og sosialt i en
seilas som fokuserte vel så
mye på det sosiale som det
sportslige. Takk til arrangørene
som lagde en morsom regatta
for ivrige Optimist-seilere. I år
håper vi å stille med enda flere
seilere fra Nesodden.
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løpet av høsten; fått på plass
avtaler og skaffet maskiner
og utstyr. Entreprenør er Arne
Rød & Co. i Sandefjord. Alle
løsmassene ble tatt opp og
deponert på moloen slik pla

nen var. Fjellryggen gjenstår.
Entreprenøren kommer tilba
ke etter jul for å gjøre jobben
ferdig.
Vi gleder oss til en «ny»
havn for sesongen 2013.

ARRANGEMENTER I 2013 PÅ STEILENE
13.–14.04
OAS E-jolle Clinic
20.–21.04
OAS Opti Clinic
01.–03.06
OAS Brett Clinic
17.–18.08
KM joller og brett
24.–25.08
NM IF
28.–29.09
Høstcup
I tillegg planlegges selvsagt treninger gjennom hele uken,
samt mindre arrangementer på vårt seilsenter. Endelig ter
minliste vil bli tilgjengelig på våre nettsider.

