JOLLE- OG BRETTGRUPPEN

Seilvenner
Nå er det snart jul, og jeg benytter
anledningen til å ønske alle medlemmer en god jul og et riktig godt nytt år.
Om noen dager snur sola, og på ny kan
man begynne planleggingen for neste
sesong.
For de yngste er spørsmålet om de
har lyst til å fortsette med seiling, eller
om de skal ri, spille fotball eller spille
spill. For oss i seilforeningen håper vi at
seiling vil være en aktivitet de vil fortsette med – lenge.
De eldre har allerede begynt planleggingen av neste sesong
med NM, EM og VM. Kanskje man skal bytte til andre båttyper?
Jeg gleder meg til å følge med!
For mange andre gjelder det å finne ut hvor mye det skal satses. Trengs det ny kalesje? Hva gjør jeg med groingen på drevet?
Kanskje er det nye seil som skal kjøpes? Alt er viktige ting å tenke
over. Men uansett nivå, alder og ambisjoner ønsker vi å være der
som en god forening å være medlem i. Bruk vinteren godt, fyr
i peisen, gå på ski, stå på ski, ak! Møt opp på fredagstreninger,
foredrag og regelkurs, mekk båt og bygg opp energi til neste sesong!
Vi sees i løpet av vinteren. Husk at Steilene og fjorden er fantastisk om vinteren.
God jul!
Øyvind Degnes, leder i Nesodden Seilforening

AV ADRIAN JOHN BATES • I år
valgte vi å ha avslutningen
ute på Steilene i klubbhuset
og det ga oss muigheten til å
ha seiltrening i forkant.
Fra klokka 11 til 14 holdt
Henrik Andersen en treningsøkt med noen ivrige seilere
som rett og slett ikke er enige
i at det er for sent å seile i november.
Klokka 15 startet festen
og klubbhuset ble fylt opp av
seilerfamilier. Det ble diplom
og premier til alle, inklusive
formann Øyvind Degnes for
beste seilkake.
Sølvjolla ble i år delt ut
til Hedvig Ødeby Karlsen for
hennes iver og fremgang i Optimistjollen. Vi gratulerer.
3 inspirasjonsforedrag ble
holdt av Henrik Andersen, Vår
Osborg og Oda Skeide Bates.
Nå er det bare å holde ut
en kort vinter før vi kan sette i
gang igjen. Gjennom vinteren
vil seilerne treffes hver fredag
for vintertrening og sosialt
samvær. Takk for i år.

ADRIAN JOHN BATES

SEILFORENING

1. november hadde jolle- og
brettgruppen i seilforeningen avslutning.

SØLVJOLLA: Hedvig Ødeby Karlsen hedres med Sølvjolla for sin seiling i
sesongen 2014.

ADRIAN JOHN BATES

NESODDEN

Sesongavslutning på Steilene

AVSLUTNING: Fornøyde seilere med medalje, her viderekomne og NCgruppen på jolleavslutningen på Steilene.
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Mye å glede seg til i neste års sesong
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AV COLIN BEVAN • Ideene for
vinterprogrammene er lagt, så
nå gjelder det bare å booke
opp de respektive så kan vi se
frem til varierte og hyggelige
treff. I fjor hadde vi blant annet gjennomgang av de nye
regattareglene med den meget kunnskapsrike Marianne
Middelthon.
I år skal vi forsøke en litt
enklere tilnærming og ta en
gjennomgang av de mest
sentrale reglene og startprosedyrer. Dette håper vi gjør
terskelen litt lavere for å delta
på Steilene Rundt kommende
sesong. Det kan også være en
god oppfriskning for de mer
rutinerte deltagerne.

VOLVO OCEAN RACE. Flere har
meldt sin interesse og skal
nedover i forbindelse med
avslutningen av Volvo Ocean
Race i Göteborg i slutten av
juni. Dette er en folkefest og
et seilevent som sies å være
verdt å få med seg.
Noen kommer med egen
båt og har planer om å legge
seg til i Långedrag, andre har
booket hotell. Hyggelig blir
det og i tilfelle det er interesse,
har vi reservert en del plasser
på restaurant Sjømagasinet,
en av de bedre sjømatrestaurantene i Göteborg.
ROMANTIC REGATTA. Neste års
nyhet blir Romantic Regatta.
Konseptet er enkelt. Mange
seiler som par, kall det gjerne
kone & mann. Vi vil arrangere
en eller flere regattaer som
kun henvender seg til par.
Tilnærmingen skal i utgangspunktet være litt mykere enn
shorthanded-seiling. Terskelen
for å delta skal være lav, men
regatta skal det være.
Vi er helt sikre på at dette
konseptet kommer til å engasjere og at vi kommer til å
få god deltagelse. Vi vil legge

opp til en sosial kveld etter
regattaen. Dette blir bra og vi
gleder oss.
Det nærmer seg jul, og jeg
vil benytte anledningen til å
takke for i år og ønske dere
alle sammen en riktig god jul.
Kompisen min (som jeg har
skrevet om noen ganger) har
en bekjent som ikke er båtvant.
Han skulle komme om bord og
var i overkant nervøs.
– Disse båtene her synker
vel ikke så ofte?
– Nei, svarte kompisen.
– Det holder at de synker én
gang!
God jul!

COLIN BEVAN

COLIN BEVAN

Sesongen er over nå for de
aller fleste, men går storbåtutvalget i vinteropplag
for det? – Nei!
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