Snipp snapp snute
Da er dessverre mange av båtene på
land eller pakket inn for vinteren,
men for en flott sesong! Vi har hatt
en knallsommer med besøksrekord og
håper at alle tilreisende har kost seg i
Åsgårdstrand.
Seilerne våre har vært med i
regattaer fjernt og nært. Vi har både
norgesmestere og verdensmestere.
Seilsportsligaen har gitt oss destinasjoner som Bodø, Molde, Arendal og
Larvik. Sailing Champions League med
St. Petersburg og St. Moritz. VM, EM og NM i Sandefjord, Horten
og Tønsberg. Vi har langturseilere og kort-turseilere, alle har vi
hatt seilglede i sommer.
Vi er selvfølgelig utrolig stolte av seilerne som markerte seg i
mesternes mester. Av 12 seilere på pallen er seks fra Åsgårdstrand Seilforening. I alt hadde vi ti deltagere som er medlemmer av Åsgårdstrand Seilforening på startstreken. For en liten
forening som vår er dette ufattelig gøy å ta del i. Vi håper alle
seilere og besøkende hadde det kjekt hos oss.
Julebordet blir 23. november, og vi håper mange tar turen til
seilerhuset for årets uoffisielle oppsummering.
Det blir foredrag med Oda Pedersen Taule 12. desember. Hun
skal fortelle om sin utrolige reise. På en levende, innsiktsfull og
sjarmerende måte beskriver hun ærlig de utfordringer hun møter
for å virkeliggjøre drømmen sin.
I samarbeid med Allidrett får vi neste vår anledning til å
være med og vise første- og andreklassingene på Åsgården skole
hvordan det er å seile. Vi gleder oss til storinnrykk.
Bruk tiden fornuftig nå i vintersesongen, for snart er vi i
gang igjen.
Per Arne Høstvang, leder i Åsgårdstrand Seilforening

Seilglede i jollegruppen
Vi har hatt det gøy i år!
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AV PER ARNE HØSTVANG • Men
det er ikke over, og planene
er lagt for vinterhalvåret med
faste samlingspunkter. Det
er også flott at vi får lov til å
være sammen med Horten Seilforening i svømmehallen hver

søndag, det skaper samhold.
Klubbmester i år ble Lars
Emil Bue. Klubbmesterskapet
ble en jevn og spennende
regatta, der resultatlista ble
fin-regna og kontrollert av
seilerne. Da var det flott at
arrangørstaben hadde alt på
det tørre.

VIKTIG: Det sosiale bidrar til å gi seilglede.
NYTT FRA ÅSGÅRDSTRAND SEILFORENING • seilforeningen.no

Gull og sølv i Haag
Årets VM i offshore-seiling,
tidligere kalt ORCi-VM, ble
arrangert utenfor Haag i
Nederland i juli. I år var
også den andre store ratingregelen, IRC, tellende, slik at
alle skulle være inkludert.
AV INGER G. BOOK • Det var to
Åsgårdstrand-seilere med i to
norske båter i klassen for de
mellomstore båtene (35–45
fot).
Karl Otto Book seilte som
taktiker med «White Shadow»,
bergensbåten som etterhvert
begynner å få et kjent navn
også ute på den internasjonale arenaen, og Maren
Book hadde mønstret på
«Santa» som spinnakertrimmer. «Santa» skulle forsvare
gullet fra to år tidligere.
Offshore-VM er en kombinasjon av havseilas og baneseilaser. Det hele startet med
en havseilas på 135 nautiske
mil hvor «White Shadow» ble
liggende og jage hele veien
på grunn av en merkeberøring
etter 20 minutters seiling.
Det viste seg nok en gang at
starten av et løp er viktig.
Til slutt skilte det rundt
15 minutter mellom de to
båtene. «White Shadow» kom
inn på en soleklar andreplass
og nå skulle det hele flyttes
inn på de korte banene, der
«White Shadow» normalt har
vist styrke.

I år har mange hatt mest
lyst til å seile RS Feva. Så det
som var gulrota har blitt standarden hos mange i gruppa.
Det har nok gitt utfordringer
til vår trener Sondre Dahle,
men vi har fått mye seilglede
ut av det. Vi gleder oss til
neste år.
Det er innledet et
samarbeid med Allidrett i Åsgårdstrand, så takk til primus
motorene for å innlemme oss
også. Vi i seilforeningen skal
vise oss fra vår beste side i
mai og juni. Det er rundt 30
barn som er tilknytta Allidretten, så planleggingen er i
gang. Vi gleder oss.
Vestfold-cupen har i år
blitt mer viktig, det er utrolig
hyggelig å reise rundt å treffe
de andre vestfoldseilerne.
Spesielt flott hadde vi det i
Brevik, der det var overnatting. Brevik har et flott anlegg,
men det blir intet hvis du ikke
har hyggelig folk, og det har
Brevik. Det var kjempekoselig,
og vi kommer tilbake neste år.

Etter tre dager med baneseilaser der «White Shadow»
og «Santa» vekslet på å gjøre
det best, var det et hav av
poeng ned til bronseplassen.
Altså var gullet til «Santa»
med Maren om bord og sølvet
til «White Shadow» med Karl
Otto sikret før siste seilas.
De to båtene hadde møttes under Marstrand Big Boat
Race tidligere i sesongen hvor
«White Shadow» trakk det
lengste strået og vant foran
«Santa». I VM ble dette snudd
rundt og «Santa» tok gullet
foran «White Shadow».
Senere snudde det igjen
under NM i ORCi som ble arrangert i Tønsberg i september.
Begge lagene fikk invitasjon
til mesternes mester og der ble
«White Shadow» nummer to
bak Melges-laget med Kristoffer Spone til rors. Under mesternes mester var også Maren
del av «White Shadow»-laget
og dette ble et fint punktum
på en fantastisk sesong.

GULL: «Santa» tok til slutt
seieren i ORCi-VM.
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MAREN BOOK

ÅSGÅRDSTRAND

OFFSHORE VM 2018

I VM: Karl Otto og Maren Book.

TUR OG HAV
Vi har en flott sesong bak oss.
AV TORE MØRCK • Mange båter har seilt tirsdagsregattaen
hver uke. Vi har fått nye seilere inn i foreningen som vil seile
regattaer både som mannskap og som skippere på egne båter.
Vi har gjennomført en flott Two Star, som bare kan bli enda
bedre neste år, og tilslutt et klubbmesterskap som bød på solid
oppmøte og sekundstrid.
TIRSDAGREGATTAEN. Vi ble i fjor enige om at alle båter skulle
seile i én klasse. Vi delte sesongen i vår og høst med hvert sitt
resultat. Oppslutningen var laber på vårparten, men tok seg
noe opp etter sommeren. I alt 15 båter har stilt til start, og
flere ganger har åtte av disse stilt samtidig. Vi skulle gjerne
hatt med flere. Men vi er tross alt en ganske liten klubb. De
fleste aktiverer RaceQs, og det har gjort det mulig for hver
enkelt og for spesielt interesserte å lage sammenligninger og
vurderinger til felles nytte og glede. Resultatene er behørig
publisert på seilforeningen.no. Tirsdagsregattaen seiles i prinsippet etter NOR Rating. Men siden mange ikke har løst inn
målebrev, blir det mer eller mindre et klubbinternt ratingsystem. Som nevnt blir det ofte sekundstrid og det hadde vært
greit å måle sekunder på et felles grunnlag.
KLUBBMESTERSKAPET. Klubbmesterskapet ble en stor suksess.
15 båter var påmeldt, og 13 av disse stilte til start. Starten
gikk for første gang i klubbens historie etter Gunder-metoden.
Det ble en morsom seilas. Helg Grødem med en Dufour 365
vant, tett fulgt av Eivind Nyseth-er Tytlandsvik med en First
36.7, deretter kom Freddy Espedal Røed med Hanse 43. Etterpå
var det god gammeldags pølsefest og mange diskusjoner.
FREMOVER. For 2019 håper vi å kunne seile etter NOR Rating
og få bedre bruk av målebrevet til klasseinndeling ved bruk av
CDL og bruk av vindbasert rating når vi skal seile Gunder-start.
Vi vil søke om å få Åsgårdstrand TwoStar-seilasen inn som
poenggivende regatta i shorthandedrankingen. Vi har en flott
bane å seile på, noe som viser seg i alle regattaer vi arrangerer,
fra interne til mesternes mester.
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