Gleder og utfordringer
I går kom vi tilbake til vår faste plass
etter tre uker på seiltur. For en sommer
vi har hatt.
Vi er privilegerte som har mulighet
til å seile rundt blant holmer og skjær,
bo i båt og treffe andre med samme
interesse. Vi har en fantastisk natur i
dette landet.
Det som gleder meg er at på sjøen
hjelper man hverandre. Når man kommer til havn spretter folk opp for å ta
imot fortøyninger. Ser vi noen som har
problemer, sjekker vi om alt er bra og hjelper dem til havn hvis
det trengs. Dette gir en ekstra trygghet når man ferdes på sjøen.
I Oslo Seilforening er vi opptatt av å gi barn og unge en
innføring i seilingens gleder og utfordringer. Vi fokuserer på
sikkerhet, trygghet og godt sjømannskap.
Det er veldig gøy å se at alle våre sommerleire ble fulltegnet
og at forventningsfulle barn kom til øya vår for å oppleve livet
ved sjøen. Takk til alle trenere og dere ungdommer som gjør det
mulig for oss arrangere disse sommerleirene. Dere gjør en veldig
god og viktig jobb med å fremme seiling for barn og unge.
Jeg ønsker alle en fortsatt god seilsesong og en fin høst med
mange fine seilturer og naturopplevelser.
Dag Andersen, styreleder i Oslo Seilforening

AKTIVITETSKALENDER
28. sep Oslo Seilforening Høstfest med premieutdeling
8.–14. okt Opptak av båter til vinteropplag hver dag kl. 9–16
29. nov Klubbkveld
Fullstendig aktivitetskalender med alle foreningens aktiviteter finner dere på foreningens hjemmeside.

VINTEROPPLAG PÅ LILLE HERBERN
Sommeren er på hell og vi er i full gang med forberedelsene til
høsten og vinteren.
Som de fleste kjenner til har vi mulighet for vinteropplag
av båter under 27 fot på øya på Lille Herbern, og vi har boblehavn for båter opp til 45 fot. Vi er allerede i gang med å fylle
listene for årets vinteropplag, så om du har lyst til å ha båten i
vinteropplag eller boblehavn på Lille Herbern, bør du gå inn på
nettsidene våre og sende inn søknad snarest.

VELKOMMEN TIL HØSTFEST
Også i år blir det tradisjonell høstfest på restauranten på Lille
Herbern med premieutdeling, flaggseremoni, kongens skål,
middag og dansemoro.
I år er høstfesten fredag 28. september, og du finner ytterligere informasjon og påmelding på foreningens nettsider.
Det er begrenset med plass, så vær rask med å melde deg
på. Bli med å feire en fantastisk sesong med andre glade
medlemmer og regattavenner.
OSLO SEILFORENING • osloseilforening.no
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Fantastiske uker med sommerleir!
I år har de fleste av oss hatt
en helt fantastisk sommer,
og dette har også vært fasiten hva gjelder foreningens
sommerleir «Seilglede».
AV JAN PETTER GAMBORG • I fire
uker har vi hatt mellom 32 og
36 barn ute på øya hver uke
som har kost seg med herlige
forhold for å lære seiling, kajakk og SUP padling, sikkerhet
på vannet, bading, krabbefiske med mer. Barna har blitt
instruert og passet på av våre
flotte trenere som har gjort
en kjempeinnsats og gitt alle
har fått et minne for livet.
Årets sommerleire har hatt
rekorddeltakelse, og de synes
å bli mer og mer populære
og blir raskt fylt opp. Vi vil
derfor også i år åpne opp for
påmelding allerede før jul,
slik at neste års sommerleir
kan legges som en gave under
juletreet, og barna kan få god
tid til å glede seg til neste
sommer.
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LEIR: RS Quest og nytt telt på marinaen er gode å ha under fire uker
med fulle sommerleire.

LESERUNDERSØKELSE – GI RESPONS
For å få et inntrykk av
hvor mange som leser
denne siden av foreningens
medlemmer (og andre), ber
vi alle som leser dette om
å sende en mail til sm@
osloseilforening.no

Det holder at du skriver
«side lest» i emnefeltet,
men om du har innspill
eller forslag til hva vi skal
ha på siden, takker vi også
for dette.

Oslo-medlemmer på langtur
10. juli i år startet Laila
Skogstad, Håvard Johnset
og sønnen deres Julian sin
«seilas rundtomkring på
jorda», som de kaller det.
AV JAN PETTER GAMBORG OG
LAILA SKOGSTAD • Familien
har i mange år ligget med
sin «reservebåt» Principessa i
havnen på Lille Herbern og
forberedt seg for denne store
reisen med flittig deltakelse
på foreningens vannsportklubb
og andre aktiviteter.
Da familien dro la Laila
Skogstad ut denne hilsenen på
foreningens Facebook-gruppe:
«Kjære vår egentlige
hjemmehavn, kjære Oslo Seilforening. Julian, Håvard og
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BOREAL: Laila, Julian og Håvard er på langtur i båten MilleMomenti.
jeg kaster nå loss i vår Boréal
om dere vil, er det alltid plass
for å seile litt rundt på jorda.
i båten. «Der det er Rom, er
TAKK for alle gode råd og vink
det rom.» Hilsen oss»
på brygga på Lille Herbern,
Vi ønsker MilleMomenti
og tusen takk for at dere har
en riktig flott og trygg seilas
gitt vår sønn ellevill seilglede
rundt på jorda, og gleder
i Vannsportklubben! Om dere
oss til å følge dem videre på
vil, kan dere følge oss på
ferden.
www.millemomenti.com. Og

SEILSPORTSLIGAEN

Flott seiling ga seier i tredje runde
Helgen 11.–12. august ble
tredje runde i seilsportsligaens 1. divisjon avholdt i Larvik. Der fikk Oslo-seilerne
det resultatet de trengte.
AV JAN PETTER GAMBORG • For
å representere Oslo Seilforening stilte Geir Victor og Fabian Svendsen, Dag Andersen

og Esben Keim i Larvik. Det
var gøy å følge laget på live
tracking, selv om resultat
siden dessverre ikke viste rett
resultater før stevnet nesten
var over på søndagen.
Flott seiling resulterte i
seier i denne runden, noe vi
trengte ettersom laget som
skulle representert oss i Bødø

dessverre ikke kunne stille, og
vi derfor må ta med oss en
sisteplass fra det stevnet.
Oslo Seilforening ligger nå
på en 8. plass i ligaen foran
neste runde i Arendal 8.–9.
september. Der skal Erlend
Kjelstad, Helge Solfjeld, Trym
Christensen og Cedrik Svendsen representere foreningen.

