Fem på Tangen

Sesongen nærmer seg og med det fylles seilerne med planer
og forventninger. Vi har spurt fem seilere på Blakstadtangen
om hvordan de ser på sesongen som kommer.

Ledere kan bli sittende for lenge. Altfor lenge. Det er mulig det er grunnen
til den kloke og gode bestemmelsen i
vedtektene om at en formann bare kan
velges for to perioder – altså fire år til
sammen. På årsmøtet 23. februar er min
tid ute. Det er ikke vemodig eller trist,
det kjennes bare godt og er rett.
Jo – erfaring gjør at man kjenner
jobben, klubben og irrgangene, men det
er ikke bra om det er noen som holder
på rattet for lenge. Hvis ikke seilforeningen lykkes med å spre kunnskap og inkludere og engasjere
mange av medlemmene, vil vi over tid svekkes. Nøkkelen til en
god klubb er at det frivillige arbeidet må engasjere bredden og
mange. Noen må være helt på grensen til entusiastiske.
Å lede et styre i fire år gir et innblikk i den fantastiske innsatsen mange gjør. Ikke bare i styresammenheng, men i bredde for
at en klubb skal fungere. Ildsjeler har vi, og de trengs. Noen tar jo
oppgaver fordi de blir bedt om det. Det er også nyttig, men overgangen til ildsjel er vi avhengige av. Ildsjelene er limet i klubben.
Heldigvis finnes de i mange roller og det er derfor ikke tvil om at
klubben fortsetter i fin driv.
De gode vedtektene i seilforeningen inneholder også en bestemmelse om at formannen må gå over i rådet. Der ligger en
forpliktelse om å overføre kunnskap og til ikke å kunne trekke seg
rolig bort. En frivillig forening kan ikke fungere med for mange
som bare hviler på laurbærene, men er avhengig av at vi yter.
Ikke for vår egen vinning, men for at formålet med foreningen
skal oppfylles.
Årsmøtet skal dømme et styre og gi status for foreningen. Personlig er jeg imidlertid stolt over at jeg sammen med de andre i
styret kan fortelle at status er bra. Vi gjør som bonden på vei til
kårboligen; overlater gården i bedre stand enn da vi tok over. Akkurat som i nesten alle tidligere perioder i foreningen.
Hva er så status? Vel, for økonomer begynner det med at vi har
god kontroll og har brukt mindre enn vi har fått inn. Det betyr at
det er et buffer til å gjøre rehabilitering av klubbhuset med støtte
fra kommunen, og at vi kan holde båtpark og anlegg i orden når
det er nødvendig.
Utfordringen har vært å unngå et fall i rekruttering og å holde
på de som kommer inn. Vi er riktignok litt færre medlemmer enn
tidligere, men det er først og fremst eldre og støttemedlemmer
som har falt ut. Vi må også innse at det er særlig krevende å holde
på seilerne etter at de er blitt 15-16 år. Vi ser at enmannsjolle
lider under dette, og det vil sikkert i fremtiden fortsatt bli diskutert om det å gå vekk fra Zoom8 og Europajolle og sette fokus
på Laser, var så lurt. Dessverre er dette en utfordring for hele
seilNorge. Men så har vi de gode historiene, som for eksempel at
vi klarer å holde rekrutteringen av nye seilere på et akseptabelt
nivå. De kommer inn i brett, Optimist og ikke minst tomannsjolle
som RS Feva. I 2015 ser det ut som flere år med denne utviklingen
leder til at vi får hele åtte 29ere på vannet. Tar vi hensyn til det,
er ikke nedgangen i enmannsjolle så ille. Og som krydder skal vi
ta med oss en flott utvikling i storbåtaktiviteten.
Med denne avslutningen av mitt foreløpige bidrag til Asker Seilforening, våger jeg å røpe at også 2015 blir et bra år for foreningen.
Egil Magne Haugstad, leder i Asker Seilforening

Kaja Malmbekk
Alder: 12 år
Båtklasse: Optimist
Har seilt i: 4 år
1. Jeg liker uteaktiviteter.
Det er morsomt å seile når
det går fort, men det kan også
være litt skummelt i mye vind.
2. Jeg ble med på Tangen
sammen med storebroren min,
Håkon, som seilte, og da fikk
jeg også lyst til å prøve.
3. Jeg synes jeg passer best
i Optimisten, derfor seiler jeg
det.
4. Den første norgescupen
jeg var med på, var i Bergen
(Ran). Det var gøy. Jeg kom på
andreplass i B-feltet, og det
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Kaja Sjøl
Christensen

var jeg kjempefornøyd med.
5. Jeg vil prøve å bli bedre
på slagene og å sitte lengre
frem i båten. Jeg tror jeg skal
være med på alle NC-ene i
2015-sesongen.

Cecilie Baklid
Alder: 17 år
Båtklasse: Laser
Har seilt i: 10 år
1. Det er å være ute. Seilingen er også veldig sosial, og
man får mange venner. I tillegg er seiling ganske krevende, og når man får det til, gir
det en god mestringsfølelse.
2. Med en pappa som har
drevet med seiling hele livet,
samt en storebror som seilte,
var det et naturlig valg for
meg. Det bare ble sånn.
3. Jeg startet som mange
andre i Optimist, og vurderte
både Europa og 29er da jeg
skulle bytte båt. Valget falt på
Laser av to grunner. For det
første ønsket jeg en enmannsjolle, for det andre er Laseren en
klasse i vekst uten for mye trimmemuligheter. Det er seileren
som avgjør om båten går bra.
4. Kieler Woche var gøy! Det
var morsomt å være med på et
så stort seilarrangement med
deltagere fra mange forskjellige nasjoner. EM i Laser 4,7 i
Moss var også gøy. Jeg er fornøyd med 2. plassen i sølvracet.
5. Nei, jeg har ingen spesielle mål for neste sesong, men
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Nytt fra
Asker Seilforening

3. Hvilken båttype seiler du,
og hvorfor?
4. Hva er ditt beste minne fra
forrige sesong?
5. Har du noen spesielle mål
for sesongen som kommer?

KÅRE ELNAN

Å sitte lenge og se tilbake…

Spørsmålene vi har stilt er
følgende:
1. Hva er det beste med seiling?
2. Hvorfor startet du med
seiling?

STIG MALMBEKK

SEILFORENING

VI SAMARBEIDER
MED ASKER
SEILFORENING

MORTEN JENSEN

ASKER

skal seile i Radial-klassen. Det
viktigste er å ha det gøy og å
trives med seilingen. Jeg har
ikke noe mål om å komme til
OL, for å si det sånn. Det viktigste målet mitt er å beholde
seilgleden hele livet.

Alder: 14 år
Båtklasse: Optimist
Har seilt i: 6 år
1. Det er bare gøy, morsomt
å få til seilingen. Jeg synes det
er gøy når det går fort, men
liker ikke så godt mye vind. Og
så er seilingen sosial, man får
mange venner!
2. Pappa seiler, og jeg var
med ham på tirsdagsregattaer
i Andunge. Der var det også
Optimister med, og da fikk jeg
lyst til å prøve.
3. Jeg har prøvd både Andunge og brettseiling, men jeg
trives best i Optimisten. Den er
enkel å seile, og det er gøy at
det er mange med i Optimistklassen.
4. Nordisk mesterskap i
Horten. Der gjorde jeg det
ganske bra (18. plass), selv om
jeg fikk «Black-flag» i én seilas.
Og så var det deilig at det var
så varmt.
5. Jeg har ingen spesielle
mål i mesterskapssammenheng, men jeg vil gjerne bli
bedre i mye vind. Jeg syns det
hadde vært gøy å komme til
årets europamesterskap, men
jeg tror det kan bli vanskelig.
6. Jeg vil seile hele livet.

Vi trenger din hjelp!

Asker Seilforening er en av landets største seilforeninger, med
mer enn 1000 medlemmer. Vi har et flott bryggeanlegg og vi
har aktive regattaseilere i så vel storbåter som joller og brett.
For å ha et godt tilbud til alle medlemmer, er vi avhengige av
at flest mulig bidrar. Vi trenger derfor DEG på mannskapslisten.
Ved å dele på arbeidsoppgavene kan vi bringe foreningen
videre. Det er gøy å jobbe sammen! Vi kan verken love gode
lønninger eller materielle goder. Men vi kan love at alle som
engasjerer seg, blir en del av et hyggelig fellesskap! Det har
større verdi enn gull og grønne skoger.
Bli med oss – du er hjertelig velkommen på Tangen!
Send oss dine kontaktopplysninger på medlem@askerseilforening.no.
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herske den. Planen er å være
med på norgescupene. Det
langsiktige målet er å bli like
god i 29er som jeg var i Optimisten. Jeg håper at jeg kvalifiserer meg til internasjonale
mesterskap i 29er også. Og
for å nå disse målene, skal jeg
være fokusert på treningene!
Det er viktig ikke å gi opp, og
lære seg alt det tekniske i båten.

ARKIV

Alder: 16 år
Båtklasse: 29er
Har seilt i: 7-8 år
1. Det er sosialt, og det er
gøy med nye utfordringer. Det
er alltid noe nytt å lære, noe å
bli bedre på.
2. Pappa har seilt lenge, og
det er nok han som har fått
meg med på seilingen.
3. Det var en del frem og
tilbake da vi var ferdige med
Optimisten etter forrige sesong. Valget sto mellom Laser
og 29er, men jeg er litt lav for
Laseren, og da ble det 29er. Og
så synes jeg det er gøy å seile
sammen med en annen.
4. EM i Irland var veldig gøy.
Det er gøy med de store mesterskapene, for man blir kjent
med seilere fra andre nasjoner.
5. Det viktigste målet er å
bli kjent med båten, og å be-
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Emilie Dahl Andersen

ANDUNGE: I 1945 ble den første Andungen sjøsatt. På dette bildet fra 1960-tallet er Erik Yggesth skipper og
Christian Bendixen fokkeslask. Hvem mannskapet i midten er, er ikke kjent.

Andungen fyller 70 år

KÅRE ELNAN

Julie Lutro Emberland

Alder: 15 år
Båtklasse: 29er
Har seilt i: 5 år
1. Det beste med seiling er
å være på vannet. Jeg liker når
det går fort, når det er litt action. Spesielt gøy er det å få
til seilingen under krevende
forhold.
2. Jeg har en god venninne
som drev med seiling (Emilie),
og jeg fikk lyst til å være med
henne. I tillegg syntes mamma

I år runder Andungen 70 år,
og slik ble Andungens fødsel
beskrevet av Jan «Mattis»
Mathiesen i en artikkel i
Seilas nr. 10 i 1947:

og pappa at det var en fin
sport som man kan holde på
med hele livet.
3. Jeg seilte Optimist til og
med i fjor, men gikk over til
29er i fjor høst. Etter Optimisten sto valget mellom Laser og
Optimist, men vi var fire stykker fra Optimistgruppen som
valgte å gå over til 29er.
4. Det var den uken jeg
trente sammen med Pia og
Emilie (Dahl Andersen) i Bergen, som oppkjøring til NC-en
i Stavanger. Det var gøy under
nordisk mesterskap også, selv
om det var lite vind. Det var
veldig sosialt og gøy å treffe
andre seilere fra Norge og de
andre nordiske landene.
5. Denne sesongen er det
viktigste målet å bli kjent med
båten og beherske den. Jeg
har ingen spesielle langsiktige
mål, men jeg gleder meg til å
komme i gang med seilingen.
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«Snekka ble for liten. Vi så
oss om etter en billig, livlig og sjødyktig båt med god
fart og stor plass. Vi ville ha
en juniorbåt som kunne være
en virkelig turbåt ved siden av
regattabåt. Den båten var ikke
konstruert ennå. Det forsto vi
snart. Vel, så fikk vi prøve selv.
I ingeniør Thorvald Gjerdrum fant vi mannen med den
fornødne fantasi og forståelse.
Han tegnet en båt som satte
oss alle i ekstase. Liten utenpå
og stor inni. Enkel og billig.
Vinteren 1945 ble kjølen
strukket ute hos Anker og Jensens Eftf. i Vollen. Interessen
hos medlemmene var stor, og

NYTT MEDLEMSREGISTER I ASKER SEILFORENING
Seilforeningen jobber med
å knytte seg til «MinIdrett»,
idrettens (NIF) felles medlemsdatabase for registrering av
medlemmer, betaling av medlemskontingent og etter hvert
mange andre funksjoner.
Det nye systemet vil blant
annet gi mulighet for utsendelse av informasjon per
e-post eller SMS og online
betaling av kontingent. Etter

hvert håper vi også å ta systemet i bruk for innbetaling
av treningsavgifter, arrangementspåmelding, brygger og
opplag m.m. Vi håper dette
systemet vil bidra til forenkling for medlemmene og administrasjonen.
En viktig forutsetning for
at det nye medlemsregisteret
skal fungere optimalt, er at
seilforeningen har en korrekt

(og operativ) e-post adresse
til alle medlemmer. For de
medlemmene vi ikke har en
korrekt e-post adresse til,
vil vi benytte utsendelsen av
medlemskontingenten til å
informere om hvor man kan
oppgi sin e-post adresse.
Vi må nok regne med
noen innkjøringsutfordringer,
og håper på forståelse fra
medlemmene for det.

vi fulgte båtens vekst fra uke
til uke. Det skortet ikke på mer
eller mindre sakkyndige uttalelser om båtens mangler. Men
vi var optimister og hørte mer
på den kjente konstruktør Chr.
Jensen. Han mente den ville
seile ypperlig. At det var god
plass om bord kunne ingen benekte. Det så en jo.
Freden forsinket stabelavløpningen, men en ettermiddag midt i juni var vi samlet
på båtbyggeriet for å se vårt
håp ta vannet. Så ble den rigget, og seilingen begynte. Den
overtraff våre dristigste forventninger. Den var livlig og

rask, snudde på femøringen
og var helt tørr. Tok ikke sjø
over dekket. Vi var henrykte.
Juniorbåtproblemet var løst.
Glødende av iver seilte vi
innover mot Oslo for å vise
båten ved regattaene der. Men
der inne fikk vi snart kaldt
vann i blodet.
«Morsom og meget interessant», sa de fleste. «Men nå
kan det vel snart være nok
med nye båttyper!»
Ingen gad prøve båten. I
regattaene fikk vi ikke vise oss.
Vi ødela for de andre. Vi var
ikke lite forbauset.»

KALENDER 2015 – ASKER SEILFORENING
Selv om vinteren fortsatt har et overtak på Tangen, går det fort
mot ny seilsesong. Det er ikke satt opp en helt ferdig terminkalender ennå, men denne vil publiseres på hjemmesidene så fort
den foreligger. Vi kan likevel minne om noen aktiviteter som vil
komme i løpet av 2015-sesongen:
Februar:
April:

Årsmøte i Asker Seilforening, 23. februar kl. 19.00
Oppstart teori for Optimister etter påske
Første tirsdagsregatta for jollene – i slutten av april
Utsetting av storbåter på Tangen: 25.–26. april
Mai:
Bassengtrening for nybegynnere (1. mai?)
Første onsdagsregatta (6. mai)
Åpningshelg for nybegynnere (9.–10. mai?)
Oslofjorden Rundt, 30.–31. mai
Juni:
Holmendagen 2015, 13. juni
«St. Hans på Tangen» – foreløpig
August:
Oppstart jolletrening
Oppstart tirsdagsregatta, 18. august
Oppstart onsdagsregatta, 19. august
AskerOptimisten, 29.–30. august
September: NC Feva, 29er & brett, 5.–6. september
Andunge NM, 11.–13. september
Klubbmesterskap
Oktober/
Siste trening for nybegynner & rekrutt, uke 39
november: Klubbaften med premieutdeling
Vi gleder oss til en ny flott seilsesong med god vind og mange
gode opplevelser.
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