NESODDEN
Seilsportens store spenvidde
Nå er sommeren over oss for fullt og
dovne seilbåter sklir rundt i fjorden med
seilere som med et halvt øye sjekker
hvordan andre båter ligger an. Og det
er slik det skal være. Seilingens styrke
er den enorme bredden i hvordan man
kan utøve denne idretten.
Fra tette starter med 70 Optimister,
skriking og hoing på linjen, taktikk og
fin-tuning av seil og båt, til den sommerslappe seilingen med et snøre hengende akter. Men sommerslapp seiling kan fort bli armer og bein
dersom det dukker opp en frisk solgangsbris eller endog en liten
kuling uti fjorden. Da er det godt å ha seilt regatta! For da vet
man godt hvor alle reveliner er, man skjønner effekten av uthal,
reving og flating av seil, og vips så er en frisk solgangsbris eller
en liten kuling en grei skuring.
Regattaseiling er den beste trening for ferieseiling!
Så et hjertesukk: Å drive en seilforening koster masse penger,
spesielt å tilrettelegge for at de unge seilerne skal ha det bra,
koster masse. Trenere, følgebåter, vedlikehold av utstyr, hengere
og så videre. Viktig bidrag til inntekten er å være vertsskap på
Steilene. Og i år har det vært usedvanlig vanskelig å få fylt opp
listene våre.
Jeg må innrømme at jeg syns det er vanskelig å skjønne, for
makan til hyggelig dugnad skal man lete lenge etter. Så nå folkens, må dere ta en kikk i kalenderen og sette av en helg. Det er
ikke altfor mye jobb å drive kiosken, man møter hyggelige folk,
familien gjør noe nyttig i felleskap og man får en flott helg på et
av de fineste stedene i fjorden.
Til slutt: kos dere masse i ferien, ha late fine dager og vær klar
for masse kul seiling i høst.
Vi sees på Steilene!
Øyvind Degenes, leder i Nesodden Seilforening

Vær god i sommer!
Sesongen er ennå ikke over
og mange flotte dager er
foran oss på sjøen. Reker
og grillmat er vel fortært,
regattaer er seilt – med de
gleder, utfordringer og frustrasjoner dette gir.
AV COLIN BEVAN • Det er ingenting som er så hyggelig som
å komme vel i havn etter en
lang dag på sjøen og å bli tatt
i mot på en vennlig måte, enten det har blåst mye eller lite,
om man kommer i stor båt el-

ler liten båt, og om båten har
mast og bom eller flybridge.
Vi seilere skal være best i
sjøen med regattaregler og
sjøveisregler, utallige knop og
stikk og så videre.
Jeg oppfordrer også alle til
å være best i havn og ta i mot
vår gjester på Steilene og i andre havner vi befinner oss, som
bare vi kan: Best!
Fortsatt god sommer!

ASBJØRN J THORUP

SEILFORENING

BEST: Alf Magne og Magnus Andersen var best av nesoddenbåtene under Watski Skagerrak TwoStar 2013.

VÅRE MEDLEMMER SEILER REGATTA

Bra innsats fra Nesodden-medlemmer
Når dette skrives har båtene
akkurat gått i mål i vårens
siste seilas i Steilene Rundt.
En liten økning i antall deltagende båter og mange
runder med BLÅTANN for å
få ut alle som skal seile hver
onsdag, gleder oss i Storbåt-utvalget. WASABI, med
Henning Føsker og Stein
Ødegård, leder klart så langt,
men det er mange seilaser
igjen til høsten. Ingenting er
avgjort.

AV MARIT SLETTEN • Årets Færderseilas vil vel av mange bli
husket som Færder´n da vi
seilte kryss begge veier. Forholdsvis lett vind i starten, og
for de som hadde start rundt
klokka 13, ble det ekstra trangt
på linjen da et stort cruiseskip
skulle gå fra Akershuskaien,
mens et enda større skip kom
inn for å overta plassen.
Vinden økte etter hvert
pent på og det ble en frisk
og fin kryss ut fjorden. Ingen
driveseilas i Drøbaksundet
i år; heldigvis. Mens himmelen fortsatt var rød etter
en nydelig solnedgang, døde
sønnavinden ut, akkurat som
varslet. Det varte ikke så altfor
lenge før den kom tilbake fra
nord. En del båter rakk å teste
spinnakeren ned mot runding,
før det bare var å ta fatt på
nok en kryss. Nordavinden
holdt helt til Horten der båtene gikk i mål fra tidlig om
morgen og utover dagen.
I år som i fjor deltok 25
båter fra Nesodden. De som
gjorde seg mest bemerket, var
damelaget i X-RED DINGO (X342). Før start rakk de både
TV-opptreden og intervju på
Nitimen. Med Line Katrin
Rødseth og Bente Søderlund
i spissen, hadde de brukt man-

dagssregattaene på Fagerstrand til trening til Færder’n
hvor de stilte i klassen NOR
Rating u/spinnaker H1. Damene seilte godt, hadde det gøy
og fikk til slutt en fin 5. plass.
Jeg håper dette inspirerer de
fire debutantene i mannskapet til mer regattaseiling!
Det var mange gode resultater blant nesoddbåtene.
Blant annet fikk Alf Magne
Andersen med familie i ELDORADO (X-37) 2. plass i klassen
NOR-R T3. Som alltid seilte
Dag Bjørnsen i SIAGAHAY
(SunFast 36) godt og fikk 3.
plass i NOR-R T1. Sterk seiling
også i den tøffe R45+ klassen
av Per Asp i CARBON CAVE
(ILC 40), som ble nummer
fire av 31 båter. Olav Mork
Bjørnås og Børre SøraasSæther seiler stadig bedre og
bedre i shorthanded-klassen
og fikk en flott 4. plass i båten
MORLID (Elan37)
For fire av nesoddbåtene
ble det ikke mange dagers
hvile før de igjen befant seg
på en startlinje. Watski Skagerrak TwoStar er en short
handed-regatta som i år ble
arrangert for 10. gang. På
Hankø startet Øyvind Degnes og Line Rødseth i X-RED
DINGO og ELDORADO med Alf
Magne og Magnus Andersen

i hver sin klasse på kystbanen,
mens Olav Mork Bjørnås og
Børre Søraas-Sæther i MORILD og Bjørn Forslund og
Magnus Christiansen i GAMMAL MORO seilte på offshorebanen.
På kystbanen gikk 1. etappe til Jomfruland og så tilbake til Hankø, mens båtene
på offshorebanen seilte til
Arendal. Frisk seilas nedover,
men alle nesoddbåtene seilte
veldig bra og lå godt an etter
1. etappe. Arrangørene valgt å
endre løpet da det var meldt
veldig mye vind i Skagerrak,
så 2. etappe gikk innover i
fjorden. Målgang for alle var
på Hankø etter mange, mange
timers seiling.
Best av nesoddbåtene til
slutt ble far og sønn Andersen i ELDORADO. Debutantene
slo til med en imponerende
2. plass i den største klassen
på kystbanen. X-RED DINGO
ble nummer fire i den minste
klassen, mens på offshorebanen fikk MORILD 5. plass og
GAMMAL MORO 4. plass i
hver sin klasse. Gratulerer!
Jeg ønsker alle en riktig
god sommer og så sees vi
snart på Steilene igjen til
en høstsesong med Steilene
Rundt, NM i IF, Klubbmesterskap og Høst Cup.

MARIT SLETTEN
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X-RED DINGO: Under færderseilasen stilte følgende damelag om bord
i X-RED DINGO: Bente Søderlund, Anne Kathrine Guttormsen, Randi
Roalsø, Hilde Holte, Linn-Hege Lyngby Eliassen og skipper Line Rødseth.
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