SEILFORENING

Sikker havn – løsning i sikte
Erfaringene fra sesongen 2018 viser at
vi er kraftig på overtid med å få sikret
havnen bedre mot hyppigere og kraftigere uvær, og skipstrafikk som går nærmere Steilene enn før. Det er nedlagt
betydelig arbeid for å få prosjektert og
finansiert ny bølgedemper, og nå ser
det ut til at brikkene faller på plass.
Kommunen har gitt oss en garanti
som gjør det mulig for oss å få lån i
bank.
Banklånet, sammen med vår egenkapital, gjør oss i stand til å finansiere prosjektet. Lånekostnadene er budsjettert og selv om dette er et stort løft for oss,
vil det ikke nevneverdig gå ut over den sportslige aktiviteten i
foreningen.
Vi regner også med å motta tippemidler, som vil redusere
lånet betydelig. Uten en kommunal garanti hadde prosjektet
ikke vært mulig å gjennomføre.
Leverandøren er klar for å sette leveransen i produksjon når
de siste formaliteter er på plass. Dette er særdeles oppløftende,
og etter all sannsynlighet vil vi gå sesongen 2019 i møte med en
mer beskyttet og brukervennlig havn.
En sikrere havn er spesielt viktig for våre yngste medlemmer,
men den vil også gjøre det lettere for oss å tilby aktiviteter for
ungdom som av ulike årsaker faller utenfor organisert idrett.
Dette er noe vi kommer til å arbeide med i 2019.
Jeg ønsker dere alle et riktig godt seilerår!
Endre Sjøvold, leder i Nesodden Seilforening

Seiling – et tilbud til alle
Norges Idrettsforbund er i
økende grad bekymret for
rekrutteringen til idrettsNorge.
AV ENDRE SJØVOLD • Spesielt
stort er frafallet blant
tenåringer, som blir mer
interessert i venner og sosiale
aktiviteter enn å bruke tid
på prestasjonsjag og tidlig
spesialisering som ofte preger
deltagelse i konkurranseidrett.
Denne bekymringen er ikke
ny. Den var grunnlaget for
barneidrettsbestemmelsene
som ble foreslått allerede på
midten av 1970-tallet.
Allsidig bevegelseserfaring,
gode opplevelser og sosialt
fellesskap var, ifølge disse
bestemmelsene, det som skulle
sikre både rekruttering til konkurranseidrett og gode vaner
for fysisk aktivitet for alle.
Status i dag er at tenåringenes frafall fra idretten
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REKRUTTERING

SEILING: Nesodden Seilforening ønsker å legge til rette for at alle kan
delta i idrett i trygge og sosiale omgivelser.
er økende. I tillegg er det et
økende antall barn og unge
som ikke har økonomi eller av
andre grunner ikke kan delta
i organisert idrett. Denne
gruppen er det samfunnsmessig svært viktig å favne, og
vi som idrettsforening har et
særskilt ansvar for dette. Vi
har forutsetninger for å gi

alle ungdommer trygge og
gode sosiale rammer hvor det
å skape helsemessig gode
vaner er primært.
Vi i Nesodden Seilforening
vil i 2019 satse på å utvikle
et tilbud som kan favne
flere i nært samarbeid med
kommunen, andre idretter og
foreninger.

«SEIL UT!»

STORBÅT – NYTT ÅR OG NYE AMBISJONER
Storbåtutvalget vil i 2019 blant annet jobbe for økt deltagelse i onsdagsregattaen Steilene rundt.
AV INGER BUCHER • Et fokusområde for storbåtutvalget i 2019
er å jobbe med økt deltagelse i klubbregattaen Steilene rundt.
Denne regattaen er en ypperlig anledning til å måle fart og
kunnskap mot andre, og ikke minst til å bli bedre kjent med
egen båt og utvikle ferdighet for både skipper og mannskap.
Vi må finne årsaken til at antall påmeldte har vært fallende, og vi må se om det er endringer som kan gjøres for å
øke deltagelsen. Og vi håper på god respons på spørreundersøkelsen som vil sendes ut i februar.
Selv om det stadig er vinter og de færreste har satt seil så
langt, er det mye som kan forberedes for sesongen. I vinter vil
vi arrangere noen temakvelder og kursdager som bør være av
interesse for flere. Det blir regelkurs, VHF-kurs og temakveld
for strøm og batteri.
For våren planlegges det grunnleggende seilkurs for voksne
i storbåt.
Følg med på hjemmeside, e-post og Facebook (Storbåtseiling i Nesodden Seilforening) for tid og sted.

Nytt i 2018 var eksperimentet «Seil ut!» hvor man
fikk poeng for besøk i en
liste med havner i vårt
typiske feriefarvann.

INGER BUCHER

Tur og regatta
HUMMERSEILASEN: Kveld i Skjærhalden under fjorårets Hummerseilas.
tidtaking. Vi turseilere er vel
av natur ikke så organiserte,
men samtidig har det en verdi
å høre til i et miljø, og da
trenger man noen aktiviteter
å samles rundt.
I grunnen er det fantastisk
at man i en idrettsforening
fanger opp hele skalaen, fra
nybegynnere i Optimist til
godt voksne pensjonister
som etter hvert har fått for
stor båt. Men vi må faktisk
fylle på i rekkene og ha tilbud
som gjør at medlemmer ikke
faller fra.
Det er snart tid for å
bli ferdig med vinterens
prosjekter og begynne på

AV ODD GILINSKY • «Seil ut!»
er en slags turorientering for
båt uten tidtaking eller annet
felles arrangement. Det vil si,
det er varslet premieutdeling
på årsfesten.
Med erfaringene fra årets
runde er det nok et ønske at
registreringen gjøres enklere.
«Seil ut!» viser litt av bredden i Nesodden Seilforening.
Vi har allerede Steilene tredagers og Hummerseilasen, som
begge er sosiale utflukter med
båt, riktignok med snev av

forberedelser til årets sesong.
Sesongen blir strukket i begge
ender. Mange båter ligger på
vannet hele året, noe som
gjør det lettere å snike seg
til en siste tur hvis høsten
blir lang. I 2018 ble det ut
i november for vår del, og
med riktige klær gir det god
friluftslivfølelse.
Nå ser det ut til at moloutvidelsen blir gjennomført,
og det vil føre til flere og
bedre gjesteplasser også på
Steilene. Vi ser frem til et
yrende liv og besøk av mange
turseilere som bare har lyst
på en «liten tur utpå». Bare et
par måneder til nå...

UTHAVN: Strömsund på
Väderöarne var en av havnene
i fjorårets «Seil ut!».
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