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Seiling!
Noen har seilt mye i sommer og er ekstra gira, andre har seilt lite og er sultne
på mer – uansett, festen er ikke over, det
er kake (les: vind) igjen!
De fleste av oss er godt igang med
hverdagslige rutiner og styres av en mer
eller mindre fylt kalender. Men forhåpentlig er det fremdeles noen åpninger
og blanke felt. Høsten kan by på mye fin
seiling, og det gjelder å være parat når
fjorden og været gjør seg lekre.
God høstseiling!
Erik J.W. Eriksen,
informasjonsansvarlig i Nesodden Seilforening

VINTERPROGRAM STORBÅT
Vi har noen idéer, og vil komme tilbake til dette.
Har dere ønsker for eller innspill til vinteraktiviteter, ta kontakt med oss på regatta@nesodden-seilforening.no.
Vi sees på fjorden og på Steilene!

HUMMERSEILASEN 2015
Endelig dato er ikke satt for Hummerseilasen, men helgen 1. oktober er en aktuell kandidat.
Selv om de som deltok i fjor måtte legge kursen om Holmsbu
for å få god hummer, var arrangementet særdeles vellykket.
Vi gleder oss til årets Hummerseilas!

STEILENE RUNDT ER I GANG IGJEN
Før sommeren ledet WASABI
ukeregattaene, tett fulgt av
TIMEOUT og XRED DINGO.
Regattaen seiles hver onsdag
frem til 30. september. Det er
fortsatt fullt mulig å bli med,
enten som mannskap eller
med egen båt.
Ytterligere informasjon finner du på våre hjemmesider
under Storbåtgruppen.

TIMEOUT: TIMEOUT lå på 2. plass
i Steilene Rundt etter vårsesongen, tett etterfulgt XRED DINGO,
med WASABI på første.

NORDISK:
Vincent Vaske
klar for innsats i
junior-NoM i Finland. Han endte
som nummer 71
av 91.

Relativt kjølig og mye vind
er vel en dekkende oppsummering for sommeren. Men
vi har hørt om flere som
har satt rekorder, både i
seilt distanse og i oppnådd
fart. Det er morsomt og
gledelig!
AV COLIN BEVAN • Våre medlemmer gjorde seg bemerket
i Færderseilasen med gode
plasseringer:
6. plass til LUCY, LutzChristian Schroeder, klasse
Fersk i Færder’n.
3. plass til LILL, Axel
Wiborg, klasse Maxi uten
spinnaker.
3. plass til FRØKEN LEHMKUHL, Rune Werner, klasse T3,
og 5. plass til WILDA, Kristian
Jerpetjøn i samme klasse.
4. plass til LADY N, Øyvind
Nylenna, Klasse R H2.
4. plass til XRED DINGO,
Line Katrin Rødseth og 5. plass
til TIMEOUT, Tor Christiansen,
klasse R uten spinnaker H1.
Som om ikke det var nok,
Oda Skeide Bates og Vincent
Vaske forsvarte våre farger

STORT FELT:
Oda Skeide Bates seilte nordisk
mesterskap
for juniorer i
Kantvik, Finland,
og kom på 52.
plass i et felt
med 76 båter.

OUR FINEST:
Henrik Bucher og
Henrik Andersen
forsvarte våre
farger i VM for
Europajolle i
Arendal og tok
hjem en 9. og en
13. plass.

under vanskelige forhold i
nordisk mesterskap for juniorer i Finland.
Henrik Bucher og Henrik
Andersen gjorde det samme i

VM for Europajolle i Arendal
og tok hjem en 9. og en 13.
plass.
Vi er stolte av våre medlemmers innsats. Flotte saker!

North Sails Nesodden Høstcup med mye innhold
Den tradisjonsrike høstcupen arrangeres i år for 53.
gang.
AV COLIN BEVAN • North Sails
Nesodden Høstcup går av stabelen 19.–20. september. Cupen utgjør i år avslutningen av
kretsmesterskap i NOR Rating,
og medaljene vil bli delt ut i
alle NOR Rating-klasser med
fem deltagere eller mer.
Her skal det være plass til
alle uansett nivå, så det er
bare å melde seg på.
Det blir baneseilaser begge
dager for entypeklasser, NOR
Rating for de som ønsker tette
fighter rundt bøyene, og distanseseilaser for båter som

foretrekker dette. For shorthanded-klassen er det siste
mulighet til å kapre poeng i
SEILmagasinets Shorthanded
Ranking 2015. First 31.7-klubben legger også sitt klubbmesterskap til arrangementet, og
det blir sannsynligvis en egen
klasse for X-35.
Vi håper også å se en god
del 11:MOD i år – her blir det
mye fin seiling!
Gratis plass i havnen fredag og lørdag kveld er inklu-

dert i startkontingenten. Det
er mulighet for å kjøpe frokost
til en hyggelig pris både lørdag
og søndag og god mat lørdag
kveld. Det blir levende musikk
om kvelden med samme band
som i fjor.
Får du en henvendelse om
å hjelpe til litt, håper vi at din
holdning et positiv til dette.
Vi håper mange seilere finner veien til Steilene denne
helgen!
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XRED DINGO: Foreningsleder Øyvind Degnes er ikke påmeldt i skrivende
stund, men stiller forhåpentlig i shorthanded-klassen.

