IDRETTENS HEDERSPRIS I FJELL KOMMUNE

Rolf Hermansen tildelt pris

RAN

SEILFORENING

Endelig i gang med seilsesongen
Endelig har vi kommet skikkelig godt i
gang med sesongen for både store og
små båter.
Vårens store dugnad er unnagjort og
fokuset er for lengst rettet mot aktivitetene på sjøen.
Jolleseilerne har allerede vært østpå
og seilt sin NC 1 i Moss og NC 2 her i
Ran og på Askøy. Treningsiveren er på
topp, og det satses på gode plasseringer.
6.–8. juni arrangerer vi vår årlige
pinseleir. Tradisjonen tro er dette et arrangement med mange tilreisende deltagere fra hele Vestlandet.
Pussig nok pleier også været å være fint på denne tiden med sol
og god vind.
Entypebåtene har kommet i gang med sin Eintypeserie som er
ny av året. Etter ønske fra entypemiljøet om å samle seg i Ran,
skal det bli spennende å følge med på hvordan oppslutningen
til denne serien blir utover i sesongen. De seiler hver onsdag på
pølsebane.
Tur- og havseilerne seiler hver tirsdag Hjeltefjordtrimmen, et
arrangement i samarbeid med Askøy Seilforening. Nytt i år er
at arrangementet heter «Banks Hjeltefjordtrim 2014». Grunnen
til det er at serien blir sponset av Banks Sails ved Jan Henrik
Nordeide. Hovedpremien er et gavekort på seil, så dette skulle
være en god grunn til å slippe fortøyningene og delta. Sosialt er
det jo også.
Foreningen har mange aktive medlemmer både til lands og til
vanns, og mange fortjener honnør for dette. Likevel må vi trekke
frem Rolf Hermansen. Han har lagt ned en enorm innsats for
foreningen i mange år i tillegg til å være en ypperlig seiler med
mange seire fra Shetland Race på samvittigheten. Uten hans innsats hadde vi kanskje ikke hatt det flotte seilsportanlegget vi har
i dag. Vi er derfor utrolig glade for at Fjell kommune har hedret
ham med Idrettens hederspris. Gratulerer!
Harald Blø, leder Ran seilforening

PRØV JOLLESEILING I RAN SEILFORENING
Det er kjempegøy og tøft!
Det er nå omtrent 40 aktive
jolleseilere i alderen 8 til 18 år
i RAN Seilforening, men det er
plass til enda flere. Gjennom
hele sesongen tar vi i mot barn
og ungdommer som ønsker å
lære å seile.Vi tilbyr opplæring
i jolleklassene Optimist og
Zoom8, og har båter som kan
lånes i begge klassene.
I Ran Seilforening har barn
muligheten for å prøve jolleseiling i trygge, rolige omgi-

velser like utenfor bryggene
våre. Her vil en få kjenne på
følelsen av å bruke vinden
og seilet som motor. Gjennom jolleseilingen vil barna
oppleve den gode følelsen av
mestring, helt fra de første
forsiktige turene med rolige
slag og jibber, til når grenser
blir flyttet og humøret stiger
i takt med vindstyrken.
Finn mer informasjon på
www.ranseil.no eller kontakt
oss på jolle@ranseil.no.

VELKOMMEN TIL PINSELEIR FOR JOLLER
Har du ennå ikke bestemt deg for hva du skal gjøre i pinsen? Da
er forslaget at du tar turen til Vestlandets vakreste eventyr – den
tradisjonelle pinseleiren for joller i Ran Seilforening 7.–9. juni.
Gå inn på våre nettsider www.ranseil.no for mer informasjon.
NYTT FRA RAN SEILFORENING • ranseil.no

Rolf Hermansen er tildelt
Idrettens Hederspris av
idrettsrådet i Fjell kommune for sin innsats i Ran
Seilforening.
AV ROLF GULDBERG • Rolf Hermansen var formann i en årrekke i Ran Seilforening (tidligere Båtlaget Ran) fra 1991
til 1993 og fra 1998 til 2008,
kanskje den viktigste perioden
i Rans 120 års historie. I denne
perioden la han, sammen med
styret i foreningen, til rette for
en storstilt utbygging av Rans
seilsportsenter i Anglevik.
Detaljene fremgår av historien på Rans hjemmeside.
Arbeidet med å bygge ut seilsportanlegget i Anglevik har
vært omstendelig, tidkrevende
og fullt av opp- og nedturer.
Mange medlemmer har, over
en lang periode, lagt ned en
stor innsats, både praktisk og
i lederfunksjoner, men uten
Rolfs innsats og utholdenhet ville vi ikke vært der vi
er i dag. Nå fremstår anlegget som et av landets fineste
seilsportsentre, spesielt tilrettelagt for jolleseiling. Og et
av resultatene var at vi i 2013
arrangerte et vellykket VM for
Zoom8-seilere med utgangspunkt i anlegget; det første
VM i seiling på Vestlandet. I år
skal Ran arrangere norgescup
for Optimist- og Zoom-seilere.
Rolfs innsats i Ran begynte
med at han var med på å legge
en plan for utbyggingen av

anlegget i 1989. Etter utallige
møter med politiske organer
på kommunalt og fylkeskommunalt plan, hvor Rolf sitter
i førersetet, fikk vi godkjent
en reguleringsplan i 1993 og
kommunen hjalp til med å
ekspropriere grunn for parkeringsplass og veiutløsning.
Men pengene var ikke på plass
for videre utbygging før i 2003.
Fjell kommune er velvillig og
stilte kr 1950 til rådighet. Spillemidler ble også tildelt Ran.
Utbyggingen kunne begynne.
I 2009 var klubbhuset ferdig. Uten den aktive og kreative prosjektlederen Rolf Hermansen ville vi aldri ha klart
dette løftet. I en periode på ett
år gjorde han dugnadsinnsats
omtrent hver dag, syv dager i
uken, for å sørge for at klubbhuset ble bygd innenfor spesifikasjoner og en meget stram
kostnadsramme. I 2008 åpner
ordfører Lars Lie klubbhuset
og fortalte begeistret at neste
gang Kongen kommer til Fjell
kommune, skal klubbhuset til
Ran være det naturlige møtelokalet for denne hendelsen.
Etter lang innsats som
formann i mange år har Rolf
vært mentor for de påfølgende
formenn. Han var med i styret
til 2014. Nå er han snart 77
år, men er fortsatt en av de
mest aktive seilerne i foreningen. Han er den mestvinnende
Shetland-seileren av alle. Han
vedlikeholder sin Omega 34,
HANNA MARie fra begyn-

nelsen av 1980-årene som
et smykke. Med denne vinner
han det meste av regattaer –
over alle de moderne båtene
og mye yngre seilerne.
Rolfs innsats har virkelig
satt seilsport på kartet i Fjell
kommune og på Vestlandet.
Anlegget i Anglevik muliggjør nå at seiling kan drives
som en helårsidrett. Ran har
med utgangspunkt i anlegget
styrket rekrutteringen og har
nå en stor og aktiv jollegruppe,
den største på Vestlandet og
med noen av landets beste
seilere. Ran har en stabil medlemsmasse på oppunder 400
medlemmer, en ryddig og solid
økonomi og fortsatt en betydelig dugnadsånd som Rolf
fortsatt er hovedrepresentant
for. Dugnadsånden sammen
med det flotte anlegget er ryggraden i Ran Seilforening, og
ingen andre enn Rolf har bidratt mer til utvikling av disse
verdiene.
Rolf har også de senere
år ene engasjert seg sterkt i
seilkretsen i Hordaland, og har
vært formann i flere år.
Vi gratulerer Rolf med hedersprisen!

Banks Hjeltefjordtrim
Den viktigste aktiviteten
for Tur&Hav-gruppen i Ran
Seilforening er tirsdagsseilasene våre. Hjeltefjordtrimmen arrangeres sammen
med Askøy Seilforening 14
tirsdager fra slutten av april
til mørket senker seg i september. Opp mot 40 båter
deltar på de beste kveldene.
AV ROLF GULDBERG • Hauglandsosen, der seilasen foregår, er et fantastisk område
for seiling. Det er 10 minutter
fra begge selforeningene til
startområdet, og det er nesten
alltid seilbar vind. De siste 5
årene har vi aldri måttet avlyse på grunn av for lite vind.
Arrangør-ansvaret går på
omgang mellom de fleste
deltagerne. På den måten
får mange seilere forsøkt seg
som arrangør. Et godt innarbeidet opplegg og en detaljert arrangørmanual bidrar
til gode regattaer hver gang.

Utfordringen er ofte å vurdere avkortninger. Vinden i
Hjeltefjorden har en tendens
til å «stoppe» plutselig. Med
spredte felt og stor forskjell
i fart på båtene er det lett å
gjøre feil. De raske vil gjerne
seile lengst mulig, mens de seneste selvsagt vil komme i mål
før maksimaltiden.
Nytt av året er at regattaen
har fått sponsor og kan lokke
med landets flotteste premie
i en trim-serie. Banks Sails
har kommet inn som sponsor,

derav navnet Banks Hjeltefjordtrim. Banks Sails leverer
et kvalitetsseil som hovedpremie. Premien trekkes blant alle
deltagerne med lodd for hver
regattadeltagelse.

HVER TIRSDAG: Møt opp på Banks Hjeltefjordtrim hver tirsdag, bli
bedre til å seile og få mer å juble for når premiene skal deles ut.
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