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Mange gjør litt, noen gjør mer!
Jeg var ved årsskiftet en tur på Lille
Herbern. Det var en fin, vindstille søndag med sol og klart vær, men høststormene som startet i november og ikke ga
seg før sent i desember, hadde virkelig
tatt godt i. Det var tydelig at vind og
sjø hadde drevet over øya. Drivved og
annet skrot var skylt helt opp på uteserveringsområdet og opp på plenen ut
mot marinaen. Heldigvis har vi investert
i ny sjøfront rundt øya, så de materielle
skadene var tilsynelatende begrenset til
presenningene på båtene i opplag. Det massive rotet på land fikk
meg til å tenke på dugnad og alt det frivillige arbeidet som gjøres
på øya gjennom sesongen. Eller som skiforeningen sier det: «Skisporene kjører seg ikke selv». Det gjør heller ikke en pen, velstelt
og flott øy og et anlegg.
Jeg har etter flere år i foreningens styre truffet og blitt kjent
med mange flotte, motiverte og motiverende medlemmer. Flest
treffer jeg under den årlige dugnaden. Det er en fin helg jeg alltid
gleder meg til. Dette er rett og slett et arrangement jeg vil anbefale alle å få med seg; ta gjerne med barna også. Etter dugnaden
er øya igjen «som ny» og klar for sesongen, «skisporet er perfekt».
Så begynner det å blåse, øya tas i bruk og mange gjester er innom
øya. Likevel fremstår øya like flott. Da er det bra å vite at den daglige
ledelsen holder alt ved like og alt går av seg selv, eller er det slik?
Det er ikke slik. Jeg har sett og selv vært med på løpende rydding,
fiksing og så videre. Jeg ser og vet at alle bryr seg. Jeg vet at veldig mange medlemmer tar i et tak gjennom hele året, noen raker
litt løv, andre ferdigstiller det vi ikke rakk på dugnaden, noen
tømmer en full søppelbøtte, noen hjelper til å fikse utriggere som
er ødelagt, andre fikser joller og materiell slik at arrangementene
kan gå som planlagt. Dette sikrer at medlemmene får spenning
og glede og ikke nedturer. At alt er i orden er rett og slett viktig
for trivsel og utvikling.
Utover dugnad, vedlikehold og vakter etc. gjøres det også et
formidabelt arbeid fra mange foreldre og ungdommer som bidrar
til at de ukentlige aktivitetene blir gjennomført. Sosiale tilstelninger kommer på løpende bånd og ikke minst de årlige, store
norgesmesterskapene foreningen arrangerer. Jeg er stolt over og
ydmyk for dugnadsånden som så flott ivaretar fremdrift, trivsel
og glede. Takk til alle som bidro i sesongen som var. Jeg håper jeg
får se dere og mange flere komme på dugnad med smil og energi!
Esben Keim, leder i Oslo Seilforening

TA VHF KURS HOS KNS I VINTER
Som medlem i Oslo Seilforening kan du i vinter ta VHFkurs hos KNS til medlemspriser.

Kurset starter tirsdag 25.
februar og går over fem kvelder. Mer informasjon om kurset
finner du på våre hjemmesider.

OSLO SEILFORENINGS ÅRSMØTE 6. MARS
Årets årsmøte i Oslo Seilforening avholdes, som i fjor, hos
KNS i Huk Aveny 1, Sal A. Møtet finner sted 6. mars 2014
kl. 19.00.

Innkalling med årsrapport og regnskap blir sendt
ut med vårt medlemsblad Bris
nr. 1/2014 i begynnelsen av
februar.
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KURS: Bjørn Mørland Pedersen vil fortelle og instruere gjennom nok en vinter.

Skjerp kunnskapen din på regattakurset
Også i år blir det regattakurs i Oslo Seilforening med
Bjørn Mørland Pedersen.
AV JAN PETTER GAMBORG • I fjor
fikk vi Bjørn Mørland Pedersen til å holde et regattakurs
for oss, basert på erfraingene
fra tirsdagsseilasene som vi

har i foreningen. Bjørn vil også
i vinter holde et kurs som dette, og tanker om hovedtemaer
denne gangen er:
• Forberedelser til trening/
regatta/mesterskap, starten
og 1. kryss, boathandling/
teknikk, boatspeed, taktikk/
strategi/regler.

SØPPEL: Ufattelige mengder med søppel drev i land på Lille Herbern sammen med tidevannet.

Det blåser om vinteren også!!

Høsten og vinteren har så
langt mild og vindfull. Dette,
kombinert med stormflo har
gjort at mye søppel er skylt
i land på øya.

Plenen ut mot regattakontoret
er blant annet «pløyd opp» av
bølgene. Mange med båter i
vinteropplag har slitt mye for
å få presenninger til å sitte på
båtene, og det har røket et par
utriggere i havnen. Heldigvis
tok vi en kontroll på moringer
og kjettinger sent på høsten,
så bryggene ligger fortsatt der
de skal være.
Vi vil oppfordre alle som
har båt i vinteropplag om
jevnlig å ta seg en tur ut og se
til båten, så presenninger etc..
er som det skal være.

NY IDRETTSKOORDINATOR SØKES
Oslo Seilforening er fortsatt
på utkikk etter en ny medarbeider for å ta seg av koordineringen av foreningens forskjellige kurs-, trenings- og
regattaaktiviteter
Dette er en selvstendig
stilling med mange varierte
oppgaver, og det kreves at du
er strukturert og kan ha mange baller i luften samtidig.
Du vil ha tett kontakt med
foreningens daglige leder,
trenere og arrangører, samt
de idrettsansvarlige i styret.
Dette er en sesongbasert
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stilling med tilnærmet fulltidsstilling i månedene mai,
juni, august og september,
noe mer redusert i april og
oktober, samt noe møte- og
planleggingsvirksomhet i vintermånedene.
Om du ønsker å være
med på å videreutvikle Oslo
Seilforening og synes dette
høres interessant ut; ta kontakt med daglig leder Jan
Petter Gamborg på telefon 91791239 eller e-post:
post@osloseilforening.no

NYTT MEDLEMSSYSTEM ER UTSATT
Vi varslet i forrige nummer
at vi ville gå over til det nye
medlemssystemet «Klubbadmin» som idrettsforbundet
utvikler. På grunn av en del
feil og mangler i dette, har vi
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Vi legger opp til oppstart
den 11. februar, og møtes ca.
hver 14. dag etter dette.
Mer informasjon samt
påmelding etc. finner du på
foreningens hjemmeside www.
osloseilforening.no.

funnet at vi ikke vil konvertere til dette før dette er rettet opp. Vi vil derfor inntil videre fortsette med det gamle
«medlemsservice»-systemet
som tidligere.

