STORBÅTSEILING I NESODDEN SEILFORENING

NESODDEN
SEILFORENING

Hvor skjer dette?
Det er skrevet mye om hvordan seiling
og seilforeninger skal arrangeres og drives i det siste. Fremtidsforskerne ser for
seg en fremtid der man «shopper» aktiviteter, ting skal gå raskere og dugnad
blir fy-ord. Det er mulig dette er fremtiden, og det blir spennende å følge med.
Men som foreningsmenneske i dag har
jeg noen tanker om dette:
La oss starte med en god gammel
historie:
Det er en gjeng med frivillige som vedlikeholder ei hytte langt
oppi fjellheimen. De bærer tungt og været er ikke det beste. I en
pause mens de sitter med kaffekoppen, utbryter en fra gjengen:
«Dette hadde jeg ikke gjort for penger».
Det syns jeg var godt sagt! Og mye av poenget med å være frivillig i blant annet en seilforening, er de «annerledes oppgavene»
som å arrangere regatta, trene unger, skru brygge, møte folk med
samme interesse. Man får dette fine eierskapet til sin interesse
som er så vanskelig å kjøpe seg til. I tillegg møter man så mye fine
folk. Det er ikke få som har etablert nære vennskap i en bøyebåt,
på en NC på Vestlandet og så videre.
I mine øyne har dette «dugnadsfellesskapet» mye større effekter enn at man får malt en vegg rimeligere enn proffene ville
ha gjort det. Det er rett og slett samfunnsbygging i stor skala.
For tiden er dugnadsviljen i vår forening formidabel og på kort
sikt ser det ut til at medlemmene våre fortsatt vil sitte i vaffelos,
sikringsbåter, bøyebåter og ferger.
Så noen tanker om idretten og formen på regattaer. Jeg føler
på en måte at våre konsepter for regatta er blitt utfordret dette
året. Mye spennende blir skrevet i pressen. Dalende deltagelse i
aktivitetene våre medfører at man må lage seg noen tanker om
hvorfor dette skjer. La oss derfor bruke vinteren og tenke nøye
gjennom dette, og se om vi kan finne på noe som kan medføre
økt aktivitet. Det er viktig å bruke en liten nedgang til å finne
positive ting å ta fatt i.
Vårt gode medlem Bjørn hadde et utrolig godt poeng da han
var banesjef på Optimist C:
– Hvilken seilform gir høyest fart i en Optimist, spurte han.
– Tja, det er vel slør det, sa jeg.
– Jepp, sa Bjørn.
Og så kom han med det gode poenget:
Hvor ofte seiler man slør på en pølsebane? Merkelig at vi arrangerer seiling som ikke inkluderer den hurtigste seilingen. Men
Bjørn vet råd: Han hadde gjort klar bane for speed racing, slør i
full fart på tid. Og da ble jeg glad. (Men så ble det ikke noe fordi
det blåste 12–15 m/sek, men det er en annen historie).
Atter er det en vinter der vi kan mimre om gamle dager og
legge smarte planer for neste år.
Øyvind Degnes, leder Nesodden Seilforening

Storbåtseiling oppsummert
North Sails Nesodden Høstcup var også kretsmesterskap for NOR Rating-båter
og samlet denne gangen 57
båter. Det må vi være godt
fornøyd med tatt i betraktning at det var første helg i
høstferien.
AV MARIT SLETTEN • Båtene
fordelte seg på to klasser som
seilte baneseilaser, og tre klasser som seilte distanseseilas.
For shorthanded-seilerne var
høstcupen siste mulighet til
å kapre rankingpoeng, og det
var derfor god deltagelse i
de to shorthanded-klassene.
Flere hadde muligheten til å
bli Årets Shorthanded-seiler
og det lå an til en spennende
finale.
Lørdag fikk banesjef Svein
Søderlund gjennomført fire
seilaser i lett vind av litt varierende nordlig retning på
pølsebanen. På distansebanen,
som gikk over til Slemmestad,
rundt Aspon og så nordover
med runding Ildjernet, før
målgang ved Steilesand, var
det en del båter som ikke rakk
i mål innen maksimaltiden.
Etter middag og fest i fabrikken for 140 seilere og arrangører lørdag kveld, var det
klart for nye seilaser søndag.
Vinden var enda svakere enn
dagen før, så det ble bare én
seilas på banen og en veldig
forkortet distanseseilas. Da
protestene var avgjort og resultatene regnet ut, var det
klart at Karl Otto Book fra Åsgårdstrand hadde vunnet den
minste shorthanded-klassen
og med det også shorthandedrankingen for 2013. Gratulerer!

Beste resultat av våre egne
båter var det ELDORADO med
Alf Magne Andersen med familie som sto for med en fin 4.
plass av 16 båter i NOR Rating
distanseklassen.
Klubbmesterskapet i begynnelsen av september samlet 12 båter på startlinjen. For
å få med flere båter fra havnen
på Fagerstrand var første start
lagt til moloen der. Som så
ofte i høst ble første seilas en
tålmodighetsprøve i den lette
vinden. Mållinjen på Steilene
virket veldig langt unna, men
alle kom frem til slutt.
TANGO gled etter hvert i
fra de andre og kom først i mål.
Da de siste båtene nærmet seg
Steilene, kom sønnavinden og
de suste i mål for spinnaker.
Kåre Andersen i NAVICULARE var nesten en time etter
TANGO i mål, men ble nr. 2 på
korrigert tid. Seilas nummer
to ble en kort seilas på faste
merker rundt Steilene og nå
var det WASABI som vant.
Sammenlagtvinner og nesoddmestere i storbåt 2013 ble
TANGO, som for anledningen
hadde forsterket laget med
fire optimistjolleseilere; Oda,
Mathias, Vincent og Sophie.
På 2. plass kom WASABI med
Stein Ødegård og på 3. plass
X-RED DINGO med Øyvind

VINNER: WASABI vant Steilene
rundt sammenlagt.
Degnes som skipper. Takk for
godt samarbeid til Ole-J. Roven og Dag Bjørnsen i Fa-båt.
Det er morsomt når mandagseilerne på Fagerstrand
og onsdagseilerne fra Steilene kan møtes til dyst. Det
var hyggelig å avslutte med
grilling og sosialt samvær på
Steilene denne fine sensommerkvelden.
Steilene Rundt ble avsluttet rett før høstferien etter
totalt 15 gjennomførte seilaser. Suveren sammenlagtvinner ble WASABI (First 35)
med Stein Ødegård og Henning Føsker med mannskap.
Sju enkeltseiere og 5. plass
som dårligst sier sitt om jevn
og god seiling. Det viser bare
at målrettet trening og mye
seiling sammen gir resultater.
Annenplassen gikk til en av
årets nykommere; ELDORADO
(X-37) med familien Andersen. Totalt har 17 båter deltatt. Noen riktignok bare i én
seilas, men vi ser uansett en
pen økning i deltagerantallet i
forhold til i fjor. Mange av seilasene har gått i lett vind, men
ingen er blitt avblåst på grunn
av vindstille.

Takk for denne sesongen!
Da var høsten her og sesongen har ebbet ut. Takk til
alle trenerne og foreldrene
som har vært med oss i år.
AV ADRIAN BATES • Jollegruppen holder sammen nå i vinter
gjennom trening på Alværn
ungdomskole hver fredag. Vi
håper flest mulig kommer til
å delta her. Treningen kommer
til å alternere mellom gymsal
og basseng. Det er viktig å

holde gruppen sosialt sammen.
Treningen holdes av Magnus
Andersen.
Noen av de mest ivrige
seilerne våre har seilt mye et-

ter treningene sluttet. De har
deltatt både i regattaer, på
samlinger og litt egentrening
med mye moro som på artikkelbildet.
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BILDE: Her ser vi Vincent, Mathias og Oda som trener på «lagseiling».
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