NM I YNGLING I ASKØY SEILFORENING
For andre år på rad arrangerer Askøy Seilforening norgesmesterskap i Yngling. I år går arrangementet av stabelen 4.–9. september. Baneområdet er Haugelandsosen utenfor foreningen
og der seiles det minimum seks seilaser på tradisjonell pølsebane. I anledning arrangementet vil det være tid til trening i
baneområdet i forkant før det hele braker løs lørdag morgen. Vi
satser også i år på at vi når det magiske tallet med 20 båter for
å få til et godkjent NM. For å sikre dette tilbyr seilforeningen
flere Ynglinger som kan leies i tilknytning til arrangementet.
Det vil også bli anledning til bespisning og overnatting på seilsportsenteret – som i 2013.
Ta kontakt med regattaansvarlig Sverre Valeur for eventuelle spørsmål knyttet til overnatting, bespisning samt leie av
båt i forbindelse med arrangementet. Følg ellers med på Askøy
Seilforenings hjemmesider og seilmagasinet.no for oppdatert
informasjon om arrangementet.
NYTT FRA ASKØY SEILFORENING • askoy-seilforening.no
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Banks Hjeltefjordtrim passer for alle
Årets Hjeltefjordtrim er
godt i gang og etter 5
gjennomførte seilaser har
allerede 42 båter vært med
på en eller flere kveldsregattaer.
AV BENGT ÅGE BORGE • For de
av dere som enda har til gode
å oppleve spenningen, naturen
og de sterke opplevelsene som
kan utarte seg en helt vanlig
tirsdag kveld i Hauglandsosen,
kan vi avsløre at startskuddet
går kl 18.30 hver tirsdag frem
til og med 16. juni. Etter sommerferien fortsetter vi fra tirsdag 12. august, og vi lårer ikke
seil før 16. september.
Banks Hjeltefjordtrim er en
lavterskelregatta som passer
både gammel og ung, erfaren
og uerfaren.
I år er regattaen sponset av
Banks Sail - J. H. Nordeide AS,
som stiller med gavekort på

et kvalitetsseil til en verdi på
opptil 20 000 kr til en heldig
vinner. Og denne premien har
du like stor sjanse for å slå
kloa i enten du er først eller
sist over målstreken. Den deles
nemlig ut etter loddtrekning
blant alle deltagende båter.
Jo flere seilaser du deltar i, jo
flere lodd får du. I tillegg blir
det oppblåsbare vester fra Sail
Racing til alle klassevinnerene.
Trenger du flere grunner
for å stille på startlinjen neste

tirsdag? I så fall vil jeg gjerne
minne om at det er få aktiviteter som gir like stor sjelero i en
hektisk hverdag som å seile ut
i sommerkvelden og delta på
en Hjeltefjordtrim.
For seilingsbestemmelser
og mer informasjon, se www.
hjeltefjordtrimmen.no.
VINN-VINN: Ved å delta i Banks
Hjeltefjordtrim kan du også risikere å vinne gavekort hos sponsor
Banks Sail - J.H. Nordeide AS.

INGE BØ

Vi kommer ikke utenom dette skal vi få
gjort alt.
Fra Store norske leksikon:
«Dugnad – dovning, frivillig felles
innsats, uten betaling, for å hjelpe en
nabo eller andre med et arbeid som
man vanskelig kan greie alene. Gammel
norsk skikk.»
Jeg synes det er en fantastisk gammel norsk skikk. Hva får vi ikke til av
gjennomføring av regattaer, bygging av
nytt klubbhus, vedlikehold av eksisterende bygg og anlegg og ikke minst flytebrygger og masse annet.
Det går ikke alltid like fort og strukturert som man skulle ønske,
med det blir gjort til slutt. Noen deltar mye, noen mindre og noen
ikke. Dette ønsker vi nå å gjøre en endring på. Vi vil at flest mulig
skal delta.
Med et nytt servicebygg, eksisterende anlegg og økning i aktiviteter, regattaer og diverse arrangementer så øker behovet for
at flere deltar i en eller annen form for dugnad i løpet av året/
sesongen.
Styret vil derfor utvide arbeidsområder som man kvalifiserer
for dugnadstimer. Det har hittil vært mye fokus på bygg og anlegg. Dette har resultert i et stort flott bygg som allerede har
arrangert mange nasjonale og internasjonale regattaer.
De nye arbeidsområder vil være knyttet til de komiteer vi har
i foreningen. Dette betyr at langt flere kan bidra, for eksempel
ved arrangementer knyttet til servicebygget, man kan være støttemannskap under arrangering av regatta, ha kjøkkentjeneste,
rydde, stå i pølsebod og mange andre oppgaver under de ulike
komiteer.
Det viktige er å skape flere områder for dugnad som gjør at
flere kan være med og at det ikke er noen få som må gjøre mye.
Vi håper også at det bidrar til enda større aktivitet på bryggen og
at flere blir kjent med hverandre. Det er utrolig mange hyggelige
mennesker i foreningen. Alle medlemmer vil bli informert om det
nye dugnadsopplegget i den nærmeste framtid.
Jeg ønsker alle en riktig god sommer med god vind i seilene.
Jan Rune Hopland, styremedlem Askøy Seilforening

STERKE OPPLEVELSER: Hjeltefjordtrimmen byr på avkobling i en travel hverdag.

FAMILIEVANDREPOKALEN TIL FAMILIEN SKOG
Familien Skog, med far
Ketil og sønn Eivind, trakk
det lengste strået i Askøy
Shorthanded Race.
AV SVERRE VALEUR • Askøy
Seilforening har de siste to
årene satset på rekruttering
av unge seilere. Det har ført
til en stabil Optimist-gruppe,
vi lukter litt på RS FEVA,
Laser-gruppen er i fint driv
– i tillegg til Yngling-seiling
og storbåt for de mer etablerte. Vi har med andre ord
et mangfold på regattabanen.
Askøy Seilforening ønsker
å profilere og belønne de aktive seilerne og har derfor satt

opp en ny vandrepremie. Premien vinnes hvert år av et familieteam i Askøy Shorthanded Race der far eller mor
deltar sammen med sønn eller
datter som ikke har fylt 20 år.
I år var det to familier som
konkurrerte om denne prisen.
Eivind og Erling Wiik, og familien Skog; Ketil og Eivind.
Samarbeidet gikk fint i begge
båtene, men dessverre måtte
familien Wiik bryte løpet på
grunn av sykdom. Team Skog
stod på til siste sekund, og de
fikk dermed også det første
nappet i pokalen. Vi oppfordrer flere til å danne familieteam og starte til neste år.
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TEAM SKOG: Far Ketil og
sønn Eivind ble de første til
å motta vandrepokalen

