NESODDEN
SEILFORENING

TUR & HAV BLIR TIL STORBÅT
Tiden er kommet for å oppsummere 2012-sesongen og
begynne å tenke på hva vi
skal drive med til neste år.
AV MARIT SLETTEN • For det
første har gruppen bestemt
seg for å skifte navn til Storbåt ettersom Tur&Hav ikke er
så beskrivende for det vi driver med. Dette er også navnet
som mange andre seilforeninger har begynt å bruke.
Vi har opprettet en åpen
gruppe på Facebook som heter
«Storbåtseiling i Nesodden Seilforening». Her kan vi dele bilder,
kommentarer og historier gjennom sesongen. Nå som vi er i
gang med planlegging av neste
sesong og vinteraktiviteter, er
dette et fint forum hvor alle er
velkomne til å komme med innspill og ønsker.

Vi er også glade for å ha
fått med Olav Bjørnås i gruppen. Han går inn istedenfor
Svein Søderlund som har
meldt overgang til klubbhusgruppen. Takk for innsatsen,
Svein!
Som vanlig legger vi opp til
klubbkvelder i februar-mars
med foredragsholdere som
kan inspirere og lære oss noe
nytt. Vi er i gang med planleggingen, så følg med. Mer informasjon kommer på nyåret.
Jeg vil med dette takke
for i år og ønske alle en riktig
god jul. Ønsker nye og gamle
Storbåt-seilere velkommen til
en ny seilsesong på Steilene i
2013!

Juniorene takker for i år
For en fantastisk seilsesong
vi har hatt!

MARIANNE ANDERSEN • Alle på
junioravslutningen var enige
om at seilsesongen hadde
vært topp i år. Aldri har det
vært så mange barn og ungdommer i aksjon en sesong på
Steilene som i år. Nesten 50
jolle- og brettseilere i alderen
6–18 år har deltatt i Optimist,
Europajolle, Laser og brett.
Dette ble behørig markert på
avslutningsfesten i midten av
oktober.
Alle fikk premie og diplom
etter årets innsats. De eldste
regattaseilerne fortalte om
opplevelsene fra årets inter-

nasjonale mesterskap. Imponerende innsats og resultater
i både Laser, E-jolle og Optimistjolle-klassen.
Nå er det lyset og temperaturen som gjør at andre uteaktiviteter frister og mens vi
venter på våren og vinden, er
det fysisk trening i gymsalen
på Alværn ungdomsskole hver
fredag kl 18. Har du ikke fått
meldt deg på? Ta kontakt med
Magnus Andersen mobil 476
77 657.
Ekstra påskjønnelse gjennom utdeling av Sølvjolla,
for enestående innsats i seilsesongen 2012 ble tildelt Sander Nygaard. Gratulerer!

SØLVJOLLA: Sander Nygaard
mottok Sølvjolla for enestående
innsats i seilsesongen 2012.

Dugnader hele året hos Nesodden Seilforening
I år, som i fjor og som året
før…

AV RUNE WALLNER • Det foregår små og store aktiviteter
på Steilene gjennom hele året.
Dugnadsgjengen legger ned
mange timers arbeid for å holde «hus og heim» i god skikk.
Vi skal være glad for at
dugnadsånden fortsatt lever,
for uten den hadde det vært
svært vanskelig – om ikke
umulig – å holde Steilene i den
stand det fremstår i dag.
Utallige timer i all slags
vær – det hamres og bankes,
ryddes og males.
I tillegg til å gi alle våre
seilere – store som små – samt
anleggets gjester– en fin opplevelse, er det en flott måte å
møtes på og drømme litt om
varmere tider.
Dugnadsgjengen vil også

frem mot neste sesong holde
det gående utover vinteren.
Følg med på våre hjemmesider for detaljer. Vel møtt!
På Steilene 2. lørdag i
november 2012 var det fint
dugnadsvær. Ikke dagen for

modellbåtseiling. Oda og badeflåten lå fortøyd. Trifoilen
ble lenset. Blomstene vannet.
Ventilasjonsanlegget avslått.
Materialbehov for mesaninen
vurdert og notert. Utriggere
vedlikeholdt.

RUNE SLETTEN

NYTT FRA NESODDEN SEILFORENING • nesodden-seilforening.no

JUNIORER I NESODDEN SEILFORENING: Sesongen 2012 er over og juniorene er enig om det var en bra sesong.

MARIANNE ANDERSEN

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. For andre er det typer båt,
hvor mye det skal satses og så videre, som 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 og fyr i peisen, gå på ski, stå på ski, ak, møt
opp på fredagstreninger, foredrag, regelkurs, mekk båt og bygg
opp energi til neste sesong!
Vi sees!
Øyvind Degnes,
leder Nesodden Seilforening

MARIANNE ANDERSEN

God jul og godt nytt år!

FIKSES: I en seilforening er det mange ting som må holdes i orden.
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