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Express-suksess på onsdager
Oslo Seilforening valgte allerede på
slutten av 1990-tallet å satse på seilbåten Albin Express. Ildsjelene engasjerte
seg raskt i klasseklubben og fikk i gang
en effektiv kommunikasjon med mange
seilere. Den tette kommunikasjonen
med seilerne og samarbeidet med klasseklubben har vært, og er, en viktig bærebjelke i utviklingen og veksten vi har
sett. Det ble raskt konstatert at kombinasjonen miljø og effektive konkurranser var en suksessformel. Den aktive gruppen vokste raskt til ca.
15 båter. Vi har siden vært det ledende Express-miljøet i Norge.
For seks sesonger siden ble langtidsplanen «Idrett» besluttet i foreningen. Denne inneholdt en tydeligere Express-satsing
sammen med en profesjonalisering av treningsopplegget med
seiling på pølsebane og egen rekrutteringsbåt som de viktigste
elementene.
De siste sesongene har vi utviklet konseptet ytterligere med
inntil tre effektive seilaser hver tirsdag, filming og dømming på
banen. Vi har debrief med visning av filmingen rett etter regattaslutt med tilhørende sosialt opplegg i klubbhuset, og vi har en
egen rekruttering-Express som tildeles etter søknad. Dette har
samlet skapt mye spenning og glede for en bredt sammensatt
gruppe. Rekrutteringsbåten har dannet grunnlag for nye lag/
båter. Årets lag består av trener og seilere fra foreningens ungdomsgruppe. En spennende tilvekst i årets sesong har vært deltagelse fra kong Harald.
Vårserien er nå over og var rekordjevn. Etter første kryss i siste
regatta lå det an til å bli delt 2. plass mellom tre båter. Totalt
deltok 32 båter i serien, med 30 startende på en regattadag som
årsbeste. Vi gleder oss allerede til høstsesongen.
Jeg ønsker dere en god sommer med tid til seiling og hygge.
Esben Keim, leder Oslo Seilforening

AV ERLEND SOLFJELD KJELSTAD
• Årets Team ASBJØRG består i
hovedsak av Daniel Andersen
(15), Jesper Gamborg Nielsen
(16), Magnus Kultorp Nørholmen (21) og undertegnede
Erlend Solfjeld Kjelstad (21). I
tillegg er nok dette båten som
aldri mangler mannskap. Fra
ungdomsgruppen og andre
vennegjenger står mannskapet i kø og klare til å rykke ut
på et par timers varsel når en
av oss andre skal opp i muntlig
eksamen dagen etter, eller ligger hjemme med diaré. Dette

32 EXPRESSER I TIRSDAGSSERIEN

ST.HANS OG ØYAS DAG

SOMMERLEIR

Det ble i år rekorddeltakelse
i Express-klassen med 32 påmeldte Expresser, og vinnere
ble Team -Hvergang). Det var
spenning til siste slutt, og kun
syv poeng som skilte mellom

de fire første plassene etter
15 seilaser.
I klassen for NOR Rating
ble LILLEULV med Grete Valstad vinner med åtte båter i
klassen.

Med litt rufsete start, minimalt med vind og en avbrutt
fredagsseilas for turseilere,
ble St. Hans og Øyas dag en
veldig fin helg. Med masse
aktivitet og klubbmestere
ble kåret i både RS Feva,
stor og liten kjøbåtklasse.

Tidenes første Sommerleir
på øya ble en kjempe suksess. Egne trenere hadde i
slutten av juni ansvaret for
nesten 20 barn og unge fra
7 til 15 år. Det har vært sjeldent hyggelig med så mye liv

Vårsesongen er over, men fortvil ikke, høsten er rett rundt hjørnet og vi holder trykket på regatta- og aktivitetsfronten oppe
i august og september. Under ser du hvilke datoer du må huke
av fremmover. Vi sees!
12.08-16.08 Sommerleir på Lilleherbern
17.08-18.08 OS Strandhugg
19.08
Første dag vannsportklubben
20.08
Første tirsdagsregatta
21.08
Første dag flerskrogsgruppen
22.08
Første dag ungdomsgruppen høst
31.08-01.09 NM for Formula 18
14.09-15.09 Bypokalen jr for inviterte foreningers
juniorseilere i RS Feva

Med sang fra foreningens
eget kor og 70 mennesker på
sankthans-feiring og middag
på marinaen ble dette en minnerik aften.
Klubbmestere: RS Feva:
Jan Petter Gamborg. Kjølbåt
NOR Rating over 0,950: Einar
Marthinussen. Kjølbåt NOR
Rating under 0,950: Erik Berg.
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TEAM ASBJØRG

Midt på resultatlisten og på alle aftersails

Er det noen som ikke vet
hvem vi er? Selv synes vi
at vi gjør det meste for å
promotere oss selv, men det
er kanskje det som må til
når man ikke pryder topp
10 i samtlige regattaer. Vi
har størst logo på skroget,
vi har like overdeler og vi er
defintivt yngst!

betyr at vi har seilt Bjørvikasprinten, Færderseilasen, samtlige tirsdager (med KM) og er
superklare for å innta Hankø.
Det er bare et spørsmål om
når påmeldingen til Raymarine Race og Hollænderseilasen
blir lagt ut.
Det sier seg vel selv at prosjektet har vært en suksess i år
som i fjor. Tidligere ASBJØRG
Teamet har kjøpt seg egen
båt og kalt den for ASBJØRN,
og de er naturlig nok våre argeste konkurrenter. Så da vi
tapte med ett sekund i favør
ASBJØRN etter drøye 18 timers
seilas i Færder’n, var det en
smule bitterhet å spore hos oss.
Men med våre gjennomsnittlige 18,25 år skal vi nok ta dem
om ikke så lenge, tror vi. Totalt
kan jeg telle ni ulike ungdommer under 21 år som har seilt
ASBJØRG nå i vår, og flere skal
det bli når mye ligger an til
utskiftninger før høstsesongen.
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på øya en hel uke i strekk,
hvor fotball, drager, bading
og seiling har vært noen av
aktivitetene. Vi gleder oss
allerede til en ny uke med
sommerleir fra 12. august.

Strålende Knarr-NM i Oslo
Med hele registeret av vær
servert på Langøyabanen ble
et strålende Knarr-NM gjennomført med åtte seilaser. 21
båter stilte på startlinjen i det
60. Knarr-NM. Mesterskapet
er blitt arrangert uavbrutt siden 1954.
En verdig vinner ble kåret i Nils Petter Haugfos og
familie-mannskapet hans fra
Drammens Seilforening. Johan
Hvide fra Bergens Seilforening
fikk sølvet, mens bronsen gikk
til Martin Holter fra Færder
Seilforening.

GULL: Nils Petter Haugfos tok nok
et NM-gull i Knarr-klassen.
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Så vi har fått prøve og
feilet en del, men vi har lært
fantastisk mye på kort tid. Og
selv jolleseilere har godt av å
trimme litt «storbåt» i blant.
Men med ny seilgarderobe fra
North Sails og god musikk skal
vi innta Hankø Race Week –
og forhåpentlig overraske alle.
Til slutt vil jeg på vegne av
alle som har fått og vil få seile
ASBJØRG fremover rette en
hjertelig takk til Christian som
låner ut båten til seilforeningen,
og deretter seilforeningen som
gjorde et meget godt valg ved å
låne den ut til de yngste seilerne på C-brygga. For hver tirsdag
blir vi bedre seilere og blidere
mennesker av å få være med i
det råeste regattafeltet i Norge.
Følg med oss! Vi har ingen
blogg og kommer aldri til å få
det, men vi er å finne på Cbrygga, på midten av de fleste
resultatlister og på samtlige
aftersails.

Vi takker Knarrklubben for
samarbeidet og ønsker dem
velkommen tilbake til Oslo
Seilforening og Lilleherbern,
ved senere anledninger.

PER OLE RANBERG

TERMINLISTEN 2013

EN GLAD GJENG: Team ASBJØRG utgjør en glad og munter gjeng som seiler mye og har godt med selvironi.

