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Vel blåst og brett ermene opp for en ny
sesong! Nå står høsten for døren og en
sesong fylt med ny aktivitet er gjennomført. Askøy Seilforening har gjort
seg bemerket på regattabanen – som
vanlig!
Vi har hatt jolleseilere i sving på norgescuper og i NM, tur- og havseilerne
har tatt hjem en rekke premier og i klassemesterskapet for Yngling tok vi de to
øverste plassene.
Men vi gjør oss bemerket også på
den andre siden av regattaseilingen: Det å arrangere regattaer. Vi
har over mange år bygd opp en dyktig regattastab som har gjennomført en rekke større arrangementer som NoM for militæret,
KM i joller, klassemesterskap i Yngling, Vestlandets største regattaer for tur & havseilere og en rekke mindre regattaer gjennom
hele året.
Det er likevel ingen grunn til å hvile på sine laurbær. Nå når
høsten og vinteren står for døren, er det tid for kurs og utdanning. Vi trenger flere som kan ta regattaarrangørkurs, trenerkurs
og dommerkurs. Og medlemmene kan gjerne benytte høsten til
økt kunnskap om regler, navigasjon og båtkunnskap.
I krets og forbund finnes det ofte tilbud, og foreningen må
også sette opp kurs slik at vi kan øke medlemmenes kompetanse
på flere felt. Men da har vi behov for at dere som medlemmer
melder dere på og tar del i det. Ta gjerne kontakt med styret og
meld din interesse. Kanskje har vi allerede et kurs som passer for
deg eller vi kan kanskje sette opp et nytt kurs.
Så er det bare å minne om at her vestpå seiler vi gjennom
hele året, både med joller og T&H. Nå er det bare å holde koken
og se frem mot en flott vintersesong med seiling og kunnskapsutveksling.
Thorvald Haarberg,
leder Askøy Seilforening

LÅNEBÅT: Askøy Seilforening takker Svein Hol for lån av bøyebåt under
Jønssonregattaen Askøy Rundt.
NYTT FRA ASKØY SEILFORENING • askoy-seilforening.no

74

SEILmagasinet 2012/8

THORVALD HAARBERG

Hold koken i vinter!

ASKØY RUNDT: Det ble til slutt 73 båter som stillte til start i Askøy Rundt 2012.

Bra deltagerantall – tross alt
Det så lenge litt mørkt ut
for deltagerantallet underårets utgave av Askøy Rundt
– men godt arbeid fra foreningen og fra regattaledelsen
sørget for tilfredstillende
antall seilere til start.
AV TROND J. HANSEN • De fleste
seilforeninger har de siste årene slitt litt med oppslutningen
til de store regattaene. Slik har
det også vært med det som
tradisjonelt har vært Vestlandets største regatta, Jønssonregattaen Askøy Rundt. På det
meste har det vært godt over
hundre båter til start, men de
siste årene noe færre. Dette
til tross for at Askøy Rundt er
en typisk familieregatta som
samler deltagere fra alle seilforeningene i området rundt
Bergen.
I år gikk påmeldingen tregt,
og det så lenge dårlig ut. Men
etter godt arbeid fra Askøy
Seilforening og regattaledelsen, tok påmeldingen seg kraftig opp mot påmeldingsfristen,
som også ble noe forlenget.
Askøy Seilforening er derfor
svært godt fornøyt med at 73
båter stilte til start lørdag 18.
august – til tross for en temmelig dårlig værmelding.
Askøy Rundt er en regatta
som går over to dager; første
dag på østsiden av Askøy opp

til Herdla hvor det er overnatting, seilerfest og sosiale aktiviteter for alle. Andre dag går
seilasen på vestsiden av Askøy
tilbake til Hauglandsosen.
Ser vi på resultatlisten som
i sin helhet finnes på nettsiden til Askøy Seilforening og
på SEILmagasinet.no, kan vi ta
med vinnerne i de ulike klassene, etter begge seilaser.
I LYS 1,15 og under, gikk
førsteplassen til Mats Mæland fra RAN og hans mannskap i EXPRESS.
I LYS 1,16–1,24 var det
OLLIE ROYAL, en Finngulf 38,
med skipper Svein Andre Hol
fra Askøy Seilforening som
gjorde det best.
I LYS 1,25–1,30 var det
kanskje ikke overraskende at
seieren gikk til MAD MEN, Farr
30, ført av Eirik Rosenberg fra
Bergens Seilforening.
Førsteplass i høyeste LYSklasse 1,31 og over, gikk også
til Bergens Seilforening. Torkjel Valland seilte sin Landmark 43 WHITE SHADOW inn
til seier.
I LYS uten spinnaker var
det Kjell Heimstad som seilte
best og vant med sin Bavaria
ANNE BAVARI.
Går vi til shorthandedklassen med totalt 15 båter til
start, vant Håvard Espeseth
med REBELL, en Banner 28.

I turklassen gikk seieren til
NINJA III og skipper Steinar
Jakobsen, Cenit 37, fra Askøy
Seilforening.
SØKER NY SPONSOR. De siste
årene har Askøy Seilforening hatt et godt samarbeid
med entreprenør Lars Jønsson AS, som har vært sponsor
for Jønssonregattaen Askøy
Rundt. Denne avtalen gikk ut
etter årets regatta og Askøy
Seilforening søker derfor ny
hovedsponsor for denne populære regattaen. Dersom dette
er av interesse for deg, eller
dersom du kjenner noen som
kan være interessert, kan du
ta kontakt med Askøy Seilforening. Sponsoravtale for Askøy
Rundt gir gode muligheter for
profilering av bedrifter.
PLANLEGGER NY BØYE-BÅT. Med
stor regatta-aktivitet ved Askøy Seilforening har foreningen
sett behovet for en egen bøyebåt, til bruk som startbåt, for å
legge ut bøyer og assistere ved
ulike regattaer. Til nå har ASF i
stor grad lånt båt av velvillige
medlemmer som har stilt private farkoster til disposisjon.
Askøy Seilforening takker
blant annet medlem Svein
Hol som stadig har latt foreningen slite på sin Tobias-sjark,
senest under Jønssonregattaen Askøy Rundt.
Forhåpentlig kan Askøy
Seilforening stille med egen
båt neste regattasesong.

