VÅR NYE DAGLIGE LEDER

ASKØY

SEILFORENING

En veldig spennende oppgave
Jeg heter Erling Tobias Wiik og jeg har
i år fått være så heldig å ha oppgaven
som ungdomsrepresentant i styret i
Askøy Seilforening. Min oppgave i styret er å formidle meningene og ønskene
til ungdommer og barn i seilforeningen.
Det er en veldig spennende oppgave.
Jeg har lært utrolig mye det siste året,
og det har vært masse nytt å sette seg
inn i. Alt fra hvordan man organiserer
en forening på denne størrelsen, til det
som handler om økonomi.
Vi har fått til mye ny barne- og ungdomssatsing med et voksende nybegynnermiljø i Optimist-klassen med to gode trenere.
For første gang på mange år stilte 12 optimistseilere fra vår forening i Hordalands Kretsmesterskap. Bra!
Vi har også et bra Laser-miljø med Mikkel Berger som fast
trener og med flere gode nasjonale presentasjoner. Men vi har
fremdeles flere ting å gjøre for å tilrettelegge for barn og ungdom
med blant annet mer satsning på RS Feva og flere aktiviteter for
barn og ungdom gjennom hele året.
Vi har også fått et fantastisk flott anlegg i foreningen dette
året. Dette vil være et utrolig fint utgangspunkt når man skal lage
et bra opplegg for barn og ungdom.
Jeg har erfart at det er masse læring i å seile andre båter
enn det man satser på. I løpet av denne sesongen har noen av
laserseilerene seilt blant annet X-41, Melges 24 og Albin Express.
Dette har vi følt at har lært oss masse, og dette er også muligheter jeg mener vi bør tilby videre til flere jolleseilere.
Jeg er selv en aktiv jolleseiler. Jeg har seilt Laser i over to år
nå, og tidligere seilte jeg en del RS Feva. I 2013 har jeg satset på
laserseiling og har deltatt på alle norgescupene i Laser 4.7. Jeg
kom til slutt på en fjerdeplass på gutterankingen og niendeplass
på den samlete rankingen for gutter og jenter. Stor-NM i Tønsberg var et flott arrangement, og jeg er godt fornøyd med en
sjetteplass etter en tjuvstart i siste seilas.
Å delta på regattaer og samlinger lokalt og nasjonalt er utrolig
gøy og gir meg god motivasjon til å legge til rette for at andre
også kan få oppleve all den gleden og alt det kjekke som er med
seiling. Det er kjekt å reise rundt, treffe nye mennesker, seile på
nye artige plasser og oppnå mål og resultater!
Erling Tobias Wiik, ungdomsrepresentant i Askøy Seilforening

TRENER: Stian Soltvedt er trener i Askøy Seilforening, med bakrgunn
fra blant annet brettseiling.
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En svenske – hvordan skjedde det?
Vår nye daglige leder er
svensk. Her forteller han
hvem han er.
AV HÅKAN GERDBO • Ettersom
jeg er en utadrettet og «business minded»-person som
elsker utfordinger og nye situasjoner, er dette en drøm som
er gått i oppfyllelse. Dessuten
å få oppleve Norge og alt hva
det innebærer er dessuten
fantastisk.
Jeg har en fortid fra næringslivet hvor jeg stort sett
har arbeidet internasjonalt.
Røttene er i markedsføring,
som markedssjef og eksportsjef i børsselskaper, så internasjonalt arbeid er min hjemmebane. Dessuten har jeg jobbet
mye innen organisasjonsutvikling. I tre år har jeg også
drevet en større skipshandel
i Malmö sammen med to
kompanjonger, så den marine
bransjen kjenner jeg godt. Jeg
har også jobbet fire år som leder for en av sydsveriges største båtklubber og organisert

den til å bli en fremgangsrik
og økonomisk velstående forening.
Nettopp dette med muligheter for utvikling og organisasjonsspørsmål ligger meg
tett om hjertet, og da jeg så
at Askøy Seilforening søkte en
daglig leder, sendte jeg inn en
søknad. Jeg trodde vel egentlig ikke at en svenske hadde en
sjanse, så jeg begynte faktisk
min søknad med ydmykt å gratulere Norge med all fremgang
i vinter-OL...
Jeg har seilt i mange år, selv
om det er mine barn som har
hatt de største fremgangene
på regattabanen. Jeg har hatt
egen båt og til og med seilt
jolle. Interessen for seiling
gjør denne jobben mer interessant, og å kunne kombinere
den med erfarenhet og kunnskap og det nettverket jeg har
bygd opp gjennom årene, både
innen næringslivet, båtbransjen og båtverdenen, gjør at
jeg kjenner meg trygg på min
nye situasjon.

Jeg er en idérik person som
er åpen for diskusjoner og
dialog som kan føre utviklingen fremover. Å stadig møte
nye mennesker, ta vare på det
positive som finnes og utnytte
dette er en av mine hjørnestener i utviklingsarbeidet.
Å få med meg mennesker
og at de kjenner at både de og
foreningen utvikles er ett mål.
ASF har et stort potensiale
både som forening, seilsportsenter og å kunne bli «navet» i
en utvikling som skjer nå. Den
selvsagte møteplassen, helt
enkelt.
Å få være med å utvikle
ungdomsvirksomheten og den
«voksne» seilingen med mange
herlige internasjonale arrangementer foran oss, er ett
viktig mål.
Å samtidig få trygge utdannelsen på alle nivåer er en
forutsetning.
Takk til styret i ASF for at
jeg får muligheten til å bidra.
Kort sagt: «ASF – Nu kör
vi!!»

Trener Soltvedt: – Det er veldig motiverende
Navn: Stian Soltvedt
Født: 1974
Trener: Optimistjolle

• Fra Askøy Seilforening.
• Optimist
1984–1989,
deltatt i norgescup, tre
NM og et nordisk mesterskap.
• Europajolle 1990–1994,
deltatt i fire NM og ett
nordisk mesterskap.
• Brettseiling 1994–2001.
• Blindeseiling 1997–2010.
Har seilt fem VM som seende skipper. Sølv i 2002,
gull i 2006 og bronse i
2010.
• LYS: Banner 28 RC,
2001–2006, tre ganger
klasseseier i Haugesund
Race Weekend.
• Yngling: Klasseseier i
2005 og i 2012.
• Har Trener D-utdannelse
fra NSF og har vært optimistjolletrener for optimistjolle i fire år fra 1992.
I Askøy Seilforening har vi i
høst kjørt treninger for optimistjolleseilere to dager i uken,

Joakim Skovly mandag og jeg
onsdag. Treningstilbud på to
dager, samt god oppfølging av
ivrige foreldre har gjort at vi
har klart å holde på en totalt
større gruppe i år. Dette gjorde
også at vi nådde målet vårt i
høst med å stille med Askøyseilere i kretsmesterskapet.
Vi prøver å gi et godt tilbud
på treninger med teori, praksis,
debriefing, samt noe sosialt til
slutt. Det er blitt mye bading
og mye vafler i høst. Det er
viktig å ha det litt gøy også.
Vi har en gruppe med stor
spredning i alder, og dette
gir også veldig fort spredning
i progresjon på ferdigheter.
Det er mye forskjellig en skal
lære seg tidlig for å bli god i
Optimistjolle. Den bratteste
lærekurven kommer for de
som raskt kaster seg ut i regattaseiling, og vi ser også
veldig tydelig hva det betyr for
progresjon når en kan seile to
ganger i uken. Det er som med
de fleste idretter, at jo mer tid
man bruker, jo raskere blir en
god. Og blir man god i Optimistjolle, kan en bli god i hvilken som helst båttype senere!

Det har vært kjempegøy
i høst å se progresjonen hos
samtlige optimistseilere. Barna er blitt tryggere i båten
blant annet med baklengs
seiling og gjentatt kullseilingstreninger. Dette har vært
viktig for å komme videre med
teknikktrening, som det å ri
amerikaner på lens, tørre å
jibbe når det blåser og ha kontroll på båten for eksempel på
startlinjen eller når en legger
til kai.
Det er veldig motiverende
som trener å se det lyse opp
i ansiktet på barn som klarer
å snu jolla for første gang etter en kullseiling, eller når de
har skjønt teknikken å jibbe og
gjør det rett gang på gang.
Vi kommer til å fortsette i
vinter med samlinger annenhver lørdag på seilforeningen.
Først med teori og moro, før vi
drar til Askøyhallen og svømmer.
Så skal vi legge listen enda
høyere neste sesong for de
som har tatt steget ut og kjøpt
egen jolle. Målet i 2014 er å
stille i alle Hordacup-seilaser,
og året etter å stille med eget
lag i lag-NM.
Vi skal også rekruttere nye
og ha intensive kurs, slik at
flere barn kan se hvor gøy det
er å seile egen båt.

