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FULL FART PÅ LILLE HERBERN
Alle aktivitetsgruppene er
i full gang og melder om
rekordstort oppmøte denne
høsten. Vær og vind har så
til grader spilt på lag med
oss. Etter en heller laber
sommer.
• Vannsportgruppen med
over 25 barn og unge hver
mandag ettermiddag, slår
alle tidligere bestenoteringer.
Utrolig morsomt med tanke
på skolestart og andre aktiviteter vi konkurrerer med på
denne tiden av året.
• Ungdomsgruppen som
ledes av klubbens egenutviklede trenere, melder og om
fullt driv. Flere av våre ungdommer har sågar lånt båter
i form av Feva og 29er, på
fritiden for å trene litt ekstra.
– Ubetalelig, fortsett slik!
Det er fornøyelig å notere
seg at Oslo Seilforening stiller med hele tre lag til norgescup i Feva i september.

• Flerskrogsgruppen melder også om økt interesse og
rekruttering av nye medlemmer. Det er tydlig at høstens
vind og vær har ført til at
flere har fått føle spenningen og gleden ved å koste på
utover; to meter over vannspeilet i 20 knop!
• Høstfesten er en årlig
fest som setter punktum
for sesongen. Festen preges
av god mat, høy stemning
og feiring av sesongen med
premieutdeling og andre utmerkelser. Dette er kvelden
da medlemmene er «alene
hjemme», restaurantgjester
og badeengler har forlatt øya
og vi møter høsten og mørket
sammen.
Formann Esben Keim
oppsummerer sommeren og
tenker høyt for vinteren og
neste år. Dansepress må påregnes.

GULL: Jubelen sto «i taket» om bord i HVERGANG da gullet var et faktum.

To OS-medaljer i Express-NM

Express-satsningen til Oslo
Seilforening bærer frukter.
Tre av de syv beste på resultatlisten i NM seiler for Oslo
Seilforening.

OS har for tiden den største,
aktive flåten av Expresser i
Norge og et par til er på vei
neste år, ryktes det.
OS gratulerer HVERGANG
med Trygve B. Leergaard, Esben Keim, Stein Broch-Olsen
og Kristoffer Sangvig-Jebsen
med en solid seier i ExpressNM.
Team GLORY, som består av
Geir Victor Svendsen, Einar
Martinussen, Dag Andersen
og Jan Petter Gamborg fra
Oslo Seilforening tok bronse.
– Seieren var overlegen etter tallene, men det var fight
hele veien, sier nybakt norgesog nordisk mester i Express,

BRONSE: Geir Victor Svendsen og
laget hans seilte inn til bronse.
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Høstmørket begynner å melde sin ankomst og Jan Petter Gamborg har annonsert opptak 8.–12. oktober. Dette
forteller meg at sesongen er på hell.
Når dette skrives, er det bare to dager
til jeg skal seile NM i Match i Oslo og
en hel måned til det er Mesterens Mester. Vi er også bare halvveis i høstserien.
Men høst er det, sist tirsdag logget en
Express 14,8 knop på ukeregattaen i OS
– og endte opp i en kineser. Slikt blir
det seilere av.
Et annet av årets høydepunkt gjenstår, høstfesten i Oslo Seilforening 28. september. Her skal vi feire sesongen som var. Det
blir mye glede – og muligens litt spenning.
Jeg gleder meg til å treffe alle våre flotte medlemmer til avslutning på høstfesten. Vel blåst!
Esben Keim, leder i Oslo Seilforening
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En sommer er over!

Trygve B. Leergaard.
Hyggelig er det også at OS
viste seg frem i det danske
mesterskapet i Kalundborg.
FRIISTILT NOCH EINMAL med
Mathias Friis, Gorm Søby,
Jan Knudsen og Knut Bre-

mer (innleid fra Seilmakeren)
tok den litt sure fjerdeplassen,
men var kun fem poeng fra å
gå av som danske mestere.
– Vi hadde en strålende
helg. Dette frister til gjentagelse, sier «Mr Freeze».

seks seilaser, hvorav fire på
lørdag og to på søndag. Vinden klokket inn rett før start
begge dager.
Forholdene på Bunnefjorden var som vanlig krevende
og skiftende. Det så dog ut til
å ha liten betydning for feltet.
Sjelden har vi sett et så tett
felt, 20 båter som går over
mållinjen så å si med overlapp, er et ganske uvanlig syn.
Til tross for jevn konkurranse

var de beste helt klart best.
Norsk mester ble Birger
Jansen med mannskaper Per
Juul Hansen og Jan Erik
Stensrud, alle representerte
Bærum Seilforening. Robert
Bay og Kristen Thorp, også
fra Bærum, fikk andreplassen.
Bronseplassen gikk til John
Erik og Patrick Lyche fra
Hallingdal Seilforening.
NM-festen samlet over 40
gjester.

DEN STORE IF-HELGEN
IF-klassen stablet 23
påmeldte båter til NM, noe
som beviser klassens appell
og levedyktighet.
– Vi er godt fornøyde med påmelding og deltagelse, særlig
tatt i betraktning at flere seilere som normalt er «bankers»
i NM, måtte melde forfall i år,
forteller klasseklubbformann
Robert Bay.
Det ble gjennomført i alt

Rekrutteringsexpressen ASBJØRG seiler videre – mot toppen
Årets sesong for Team Asbjørg
har for det meste dreid seg om
tirsdagsregatta, kretsmesterskap og treningsturer der laget
er blitt godt kjent med Express
og miljøet rundt. Expressklassen er en gjeng som liker å
konkurrere og vet å håndtere

båt, samtidig som god stemning er vel så viktig.
Teamet deltok også på
årets NM og nordisk mesterskap, noe som ga ytterligere
mersmak. Her fikk laget forsøkt seg på litt annen bane og
samtidig konkurrert mot svært

dyktige Express-seilere. Ekstra
motivasjon var det at vinneren
kom fra Oslo Seilforening, og
laget har nå en klar idé om
hvor listen ligger og hva vi skal
strekke oss mot.
Det er en like motivert gjeng
som gyver løs på årets høstse-

song og tirsdagsregatta. Med
svært lite innslag av selvinnsikt
er det den samme ambisjonen
som gjelder; vende baugen mot
toppen av resultatlisten og si så

i lende, denne gangen med et
hint av ydmykhet i undertonen.
Expressklassen har neppe
sett det siste av årets Team
Asbjørg.
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