TRENINGSLEIR

Først vil jeg få takke for tilliten og si
at jeg er utrolig stolt over å bli valgt
som formann i en av Norges flotteste
idrettsforeninger og faktisk en av Norges største seilforeninger.
Det er en stor ære og et stort ansvar,
og det er nærmest med en liten frykt
man tar på seg en slik oppgave. Men
styrearbeid er ikke noe man gjør alene,
heldigvis. Med en god porsjon oppgavefordeling, samarbeid og ansvar er jeg
sikker på at det nye styret med sitt engasjement skal ta oss med stø hånd gjennom seilsportsligaen,
flere norgesmesterskap, høstfester, vårfester, treningssamlinger
på Mallorca, dugnader og gjennom prosjektet OS mot 2025.
Seilsporten er en sport som har vært preget av tradisjoner,
og de skal vi ta vare på. Men det er også en sport i rask fornyelse. Kanskje er det i takt med dette jeg også med mine 24 år på
jorda fikk æren av å tre inn i rollen som Oslo Seilforenings trolig
yngste formann noensinne, og så vidt jeg vet den yngste i Norge
per i dag. Mange snakker også om å bevare ungdommen etter
optimistseilingen og det er derfor jeg som tidligere ungdomsrepresentant stolt kan vise til aktivitetene som det er skrevet om
på denne siden. Treningsleir på Mallorca og en ungdomssatsing
mot Express har i år resultert i at vi nå trolig ser tidenes yngste
expresslag på fjorden med en gjennomsnittsalder på 15 år.
Jeg gleder meg utrolig mye til å jobbe med seilforeningen jeg
er så ufattelig glad i, og med alle prosjektene vi har satt i gang.
Selv holder jeg vårt første, ukentlige voksenseilingskurs i Express.
Vi åpner en båtpool med fire Expresser, lanserer kortbaneseiling
på onsdager og studentliga på fredager. Aller stoltest er jeg av
at vi nå får et seiltilbud for alle! Om du er syv eller 60 år, eller
kanskje 25 eller 40 år, så har vi et tilbud til deg, og det gir virkelig
et mangfold vi skal ta vare på.
Det er godt å kunne love at vi snart sees på øya igjen.
God vårpuss og sjøsetting til dere alle!
Erlend Kjelstad, leder i Oslo Seilforening

AV ERIK SOLFJELD • Det er på
vegne av alle 12 deltagere, tre
foreldre og to trenere jeg kan
takke for en fantastisk uke på
Club Arenal i Palma (Mallorca).
Med varierende forhold fra
2 til 8 m/sek, 18 grader i lufta
og raske båter (J/80), lå alt til
rette for godt læringsutbytte
og mye moro.
Spesielt vil jeg berømme
trenerne Erlend Kjelstad (24)
og Trym Andreas Christensen
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Tradisjon og fornyelse

SPANIA: Deltagerne på treningsleiren på Mallorca i vinter lærte mye av
treningen i J/80.
(23) for å ha vært svært gode
trenere. De er både gode pedagoger og flotte forbilder. Vi

sitter igjen med 12 motiverte
seilere som det blir spennende
å følge videre her hjemme.

Æresbevisninger
På Oslo Seilforenings
årsmøte ble det utdelt flere
æresbevisninger.
AV JAN PETTER GAMBORG • Èt
medlem har i år fått æresmedlemsskap og to medlemmer
har fått hederstegnet i Oslo
Seilforening.
På foreningens årsmøte
3. mars ble Alexander Quirk
tildelt foreningens Æresmedlemsskap og Æresmedalje for
sitt utrettelige engasjement i
foreningen i snart 40 år. Alex
har vært med i foreningens
styre i flere omganger og han

har arrangert utallige kurs og
regattaer opp gjennom årene.
Foreningens Hederstegn
ble tildelt Esben Keim og
Dagfin Simonsen. Begge fikk
foreningens hederstegn for

sitt engasjement gjennom
mange år.
Hele begrunnelsen for styrets beslutning for tildelingen
finner du på våre hjemmesider.
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Trening i J/80 ga stort
treningsutbytte for de 12
seilerne som var på Mallorca i vinter.
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Mallorca-tur med stort utbytte

ÆRESMEDLEMSSKAP: Alex
Quirk.

HEDERSTEGN: Esben Keim og
Dagfin Simonsen.

UTSETT OG DUGNAD
Utsett av båter fra vinteropplag blir 16. og 17. april og dugnaden er 23. og 24. april.
Da er vi endelig kommet gjennom vinteren og det er igjen tid for å sette båtene på vannet
og sette Lille Herbern i stand for sommeren. Sett av helgen for dugnaden og bli med på en av
årets hyggeligste begivenheter.

TIDENES YNGSTE EXPRESSLAG?

TERMINLISTE / AKTIVITETSKALENDER

Helge Solfjeld (14), Mathias Ohlgren (14), Christian
Råstad Knudsen (15), Marius Sæther (16) og undertegnede
(16) har fått muligheten av Oslo Seilforening til å låne en
Express kommende sesong som vi kan konkurrere og trene
med.

14. april
Start Ungdomsgruppen kl. 17:30 (9 torsdager)
16.-17. april
Sjøsetting av båter fra opplag
23.-24. april
Dugnad på Lille Herbern kl. 10:00–16:00. VIKTIG! SETT AV DATOEN
25. apr
Kurs voksenseiling starter
26. apr
Start OS og KNS tirsdagsseilaser for entype kjølbåter
27. apr
Start KNS og OS onsdagsseilaser for NOR Rating/Tur- og hav
30. apr
Express-klinikk med North Sails
01. mai
Bjørvikasprinten, start kl. 12:00 + sesongåpningsfest på Marinaen
02. mai
Start vannsportklubben kl.17:30 (7 mandager)
04. mai
Første dag flerskrogsgruppen
5-8. mai
(Skagen race)
14.-16. mai
(Pinseleir Tønsberg, Feva, Optimist m.m.)
21. mai
Tjuvholmen Cup - RS Feva
20.-22. mai
Seilsportsligaen div. 1 og 2 på Tjuvholmenbanen
31. mai/7. juni OAS kretsmesterskap Express (ettermiddager)
Fullstendig aktivitetskalender med alle foreningens aktiviteter finner dere på foreningens
hjemmeside.

AV ULRIK FIGENSCHOU HESSELROTH • Som venner er det veldig
morsomt å få muligheten til å utvikle oss som et lag. Og det at
vi er de yngste som har fått låne en Express i Oslo Seilforening,
og antagelig også de yngste som deltar i Express-klassen, synes
i hvert fall jeg er veldig kult.
Planene vi har lagt hittil er å delta på tirsdagsregattaene
og Færderseilasen, og hvis det passer for gutta kommer vi til å
delta på flere regattaer også.
Mallorca-turen som vi deltok på, var kjempevellykket og lærerik. Turen anbefales på det sterkeste.
Vi gleder oss til vårsesongen 2016. Vi sees på fjorden!
OSLO SEILFORENING • osloseilforening.no
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