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Havnen
Som nyvalgt havnesjef er jeg blitt spurt
om å skrive noen ord om havnen som vi
har i Askøy Seilforening.
Havnen består av tre forskjellige flytebrygger med til sammen ca 120 båtplasser. Vedlikehold av anlegget skjer
fortløpende, og medlemmers dugnad er
viktig for å holde standarden oppe.
Etter at vi har hatt noe ledig kapasitet en tid, er det gledelig at vi i vår
har solgt flere båtplasser og at anlegget
i praksis er fullt. Samtidig har vi også
tilbakebetalt innskudd til tidligere eiere, slik at vi nå ikke skylder
penger til innskuddshavere som har sagt opp plassen sin.
Xmarina er programmet som blir benyttet for å drifte havnen,
og etter 2 års arbeid er vi for det meste ajour med all registrering
av båter og eiere. Programmet vil bli brukt for all kontakt med
båteiere, enten det gjelder innkalling til dugnad eller utsending
av faktura.
Yngling-miljøet i Askøy Seilforening er aktivt, og også for
Melges begynner det nå å bli en del båter. I vår har vi fått asfaltert deler av den nedre parkeringsplassen slik at Ynglinger og
Melges som blir lagret på tilhenger skal få dette som lagringsområde. Dette frigjør plass på kaien til jollene. Desverre er parkering
på kaiområdet et økende problem, og dette skaper problemer for
joller og truck-kjøring. Vi har store parkeringskapasitet oppe, så
biler på kaien utover av- og pålessing burde være unødvendig.
Havnetilbudet omfatter kran og plass på kai, men også båthall
om du ønsker å stå innendørs for reparasjoner. Krybber, stillas
og høytrykksspyler er endel av tilbudet for å få utført båtpussen effektivt. Dette er også et tilbud som er tilgjengelig for ikkemedlemmer (men da til en høyere pris enn for medlemmene) når
det er ledig kapasitet.
Om du er forbipasserende eller ferierende i området er du også
velkommen til å benytte havnen vår som gjestehavn. For kr 200 per
døgn får du tilgang til strøm og wc/dusj og kort vei til det flotte
friluftsområdet i Kollevågen. Askøy Seilforenings fasiliteter på sjø
og land er også velegnet for gjennomføring store arrangementer
som for eksempel VM for Yngling som ble gjennomført i 2015.
Jeg ønsker med dette alle seilere en god sommer.
Arne Pettersen, havnesjef i Askøy Seilforening

En skikkelig turseiler

Det blir mye skriving om
regatta på foreningssidene,
men nå som sommeren
er kommet for fullt, er
det kanskje turseilas som
gjelder for de fleste. Vi
søkte derfor i havnen etter
en som virkelig vet å nyte
båtlivets gleder uten at det
er stoppeklokke og målebrev
involvert.
AV FRANK NYHEIM • «Snakk med
Endre Aas, han kjenner kysten
ut og inn», var tipset jeg fikk
når jeg spurte etter en skikkelig turseiler som kunne intervjues.
Rett skal være rett. Endre
har nok seilt en og annen regatta (for eksempel Shetland
Race og Seilmakeren Double
handed) både med egen båt og
som mannskap på andre båter.
Men det er tur som gjelder for
Endre, og den røde trofaste
Gamblingen som han har hatt
siden 1999.
Enkelte av Endres turer er
nok litt i overkant av hva vi
andre klarer å realisere, og det
er ikke mange som kan skryte
på seg å ha seilt Norge Rundt,
bokstavelig talt. Fra Bergen til
Sørlandet, videre inn i Øster
sjøen og til St. Petersburg,
nordover gjennom russiske
elver og innsjøer til Kvitesjøen
og tilbake over norskegrensen
ved Kirkenes og sørover til
Bergen. Ikke mindre enn 18

venner deltok som mannskap
på deler av denne tre måneder
lange reisen.
Men nykjøpt hus som krever diverse oppgraderinger og
en ettåring stabbende rundt,
er Gamblingen blitt noe nedprioritert de par siste sesongene. Men den unge gutten skal
nok få erfare seilbåtlivets gleder denne sommeren. Så langt
har han trivdes godt om bord
de gangene han har vært med.
For de fleste av oss er nok
tips om litt mere sentrale
reise
mål mere relevant, men
på spørsmål om favoritthavn
på Vestlandet, trekker Endre
litt på det.
– Gleden over å studere kartet når det drar seg mot kveld,
å finne en bukt som ikke er beskrevet i noen som helst Havneguide, men som er skjermet
for aktuell vindretning, så
droppe ankeret og oppleve at
bukten er en perfekt overnattingshavn, det er noe som gleder meg, forteller den erfarne
skipperen.
Men om han skal sette navn
på en havn, kommer Vikingvågen i Gulen opp som eksempel.
Vågen er såpass stor at du bør
trekke deg opp under le land i
forhold til vindretning, men ankerfestet her inne er suverent
og det er plass til alle. Og om
du søker en overnattingshavn
på vei nordover eller sørover, er
dette en av Endres favoritter.

ASKØY RUNDT – TRADISJONELL REGATTA MED NY VRI
For 38. gang blir Askøy
Rundt arrangert av Askøy
Seilforening, og i år går
den tradisjonsrike regattaen lørdag 20. august.
AV HARALD GJØSÆTER • I alle
år har denne regattaen vært
en todagers regatta rundt
Askøy, med overnatting i
Herdla havn. I fjor ble regattaen for første gang omgjort
til en én-dags regatta og løpet ble kortet noe ned.
Regattasjef Finn Espeseth

forteller at hovedgrunnen til
endringen er at vi ønsker å
utnytte det flotte seilsportsenteret vårt. Det står nå ferdig med alle fasiliteter som
klubbhus, båthall og bryggeanlegg. Ved å legge innkomsten like utenfor seilsportsenteret, kan premieutdeling,
grilling og det som ellers hører
med, tas lørdag kveld. Det er
mye enklere å legge et slikt
arrangement til seilsportsenteret enn å transportere utstyr
ut til Herdla, og det er mye

mer fleksibelt ved at vi kan
være inne i tilfelle regnvær og
ute på kaien om solen skinner.
Omleggingen i fjor førte til
en liten oppgang i deltakertallet, og regattasjefen håper
denne trenden fortsetter. Han
legger vekt på at dette først og
fremst er en familieregatta, der
det sosiale er like viktig som
det sportslige. Det er plass til
alle, både de som seiler mange
regattaer i løpet av sesongen
og de som har dette som den
eneste på sin terminliste.
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BEGGE DELER: Endre Aas har
seilt mange regattaer, men det
er turseiling som gjelder.
– Tenker en på områder som
utgangspunkt for en kveldstur
eller en kort seilas for overnattingstur, ligger Børøy like
nord for Askøy Seilforening og
mindre enn en time unna, sier
Endre.
– Her er en rekke holmer
hvor reker og loff er perfekt
tilbehør en sommerkveld når
ankeret er satt, om en ikke finner en plass å ligge longside
med fjellet.
Dette er også et område
hvor Endre har flere flotte
opplevelser i kajakken, som
også er en fin måte å komme
seg ut i naturen på, kombinert
med at kroppen får trening.
For området sør for Bergen
trekker Endre fram Bømlo og
Fitjarøyene som eksempler på
fine farvann for seiling med
gode havner.
– Godt skjermede steder
som Pilapollen og området
rundt Engøysund, så vel som
vestsiden med Goddo og farvannet rundt Brandasund er
glimrende eksempler på hva
Vestlandet har å tilby, mener
Endre.
TURSEILING: Med Gamblingen
FRIDA har Endre Aas seilt på
korte og lange turer siden 1999.

