ASKER

SEILFORENING
For en del år siden publiserte SEILmagasinet et bilde av en pepperkake-seilbåt
familien Løtveit hadde lagd, under titttelen «Seilabstinens», og jeg kjenner
på kroppen at seilabstinensen kommer
tilbake når jeg nå sitter og tenker på
2015-sesongen. Jeg kjenner at jeg gleder meg. For egen del kommer det nye
seilopplevelser hver eneste sommer, og
slik har det vært i veldig mange år.
I fjor ble jeg sist i Laser Master-NM,
hadde topp resultater i shorthandedseiling, holdt på å slite meg ut på seilbrett, seilte jubileumsregatta mot 200 år gamle skjønnhter og prøvde meg som seildommer.
Tiden vil vise hva 2015 vil bringe, men jeg er helt sikkert på at det
blir morsomt. Det jeg gleder meg aller mest til, er å være sammen
med alle de fantastiske seilerne på Blakstadtangen og sammen
med dem utforske enda flere av seilsportens sider.
I vinter har det vært mange gode møter for å planlegge
2015-sesongen, og nå på ettervinteren er tiden der vi starter
seilaktivitetene for fullt. Det blir båtpuss, teorisamlinger, første
tur på vannet og alt det vanlige. Blakstadtangen forvandles fra
en snødekt opplagsplass til et yrende seilsentrum.
I 2014 koordinerte SEILmagasinet en søknad til Gjensidigestiftelsen der 12 samarbeidende seilforeninger fikk støtte til prosjektet «Seiling for alle». I Asker bidro dette til økt aktivitet, nye ideer
og nye seilere. Inspirasjonen fra denne satsingen skal vi videreføre i 2015. Det skal være morsomt å være på Blakstadtangen og
vi har plass til alle.
«Seiling for alle» har som hovedmålsetting å bringe seilsporten
ut til så mange unge seilere som mulig. I Asker er vi oppatt av
at seilgleden spres til alle aldersgrupper og ikke minst at en av
seilsportenes mest fantastiske sider får gode kår: «Livslang seiling». Seiling er en idrett der grupper med stor alderspredning
og begge kjønn kan konkurrere på lik linje. Mestring av seilbåt er
like tilfredstillenede i alle aldersgrupper og gleden ved å utveksle
erfaring kjenner ingen grenser.
Svein Are Løtveit, leder i Asker Seilforening

SESONGEN NÆRMER SEG MED STORMSKRITT
– Nå i disse årsmøtetider og med ditto skifte i styre og komiteer,
er ikke alt av aktiviteter fastlagt ennå, men følg med på seilforeningens nettside. Du vil kunne få fortløpende informasjon der,
sier Asker Seilforenings driftskoordinator Geir Halbo.
Han kan imidlertid fortelle at mye av det samme programmet man har hatt i tidligere sesonger, vil være på plass. I foreningen kaller man aktivitetene «årshjulet». Det betyr oppstart av
Optimist-trening ved påsketider og nybegynnerkurs i månedsskiftet april/mai.
Båtene som er i vinteropplag på Blakstadtangen skal sjøsettes 25.–26. april, og tradisjonen tro blir det bassengtrening for
Optimist-seilerne i Landøya bad 1. mai. Den offisielle åpningen
av Blakstadtangen vil trolig – Halbo understreker trolig – finne
sted weekenden 9.–10. mai. Oslofjorden Rundt går av stabelen
29.–30. mai, og som vanlig innledes den med en shorthandedregatta fredag kveld og natt.
– Det er vel så langt jeg kan konkretisere det som skal skje
fremover, sier Geir Halbo, som altså henviser til nettsiden.

MORTEN JENSEN

Seilabstinens

LEDERSKIFTE: Askers nybakte leder, Svein Are Løtveit, takket avtroppende leder, Egil Magne Haugstad for
hans innsats for seilforeningen.

ASKER SEILFORENINGS NYE LEDER

Ønsker mer allsidig seiling

– Det å få flere seilere til å
seile mer på tvers av klasser
og grenser, er noe jeg brenner for, sier Asker Seilforenings nye leder, Svein Are
Løtveit.

"7 .035&/ +&/4&/ t – Ja, jeg
vil gjerne jobbe for at seilforeningen skal legge til rette for
at medlemmene skal kunne få
være med på seiling i andre
miljøer og klasser enn det de i
utgangspunktet hører hjemme
i; at de i større grad enn om de
bare seiler i en type båt, skal
få sjansen til å være med på
mangfoldet og alt det morsomme seilingen har å by på,
sier Svein Are Løtveit.
Han mener at jolleseilere
bør få prøve seg i storbåt, at
turseilere skal få sjansen til
å seile brett, at kjølbåtseilere
skal finne ut hva jolleseiling er
og så videre.
– Jeg vil gjerne dyrke mangfoldet i foreningen og styrke
samholdet. Jeg vil veldig gjerne
at mange skal få oppleve mestring, glede og sjøliv, sier han.
Selv har han sin bakgrunn
som tomannsjolleseiler i Asker
Seilforening, først i Gazelle og
deretter i Fireball. Så ble han
en del av det norske Minitonmiljøet på 1980-tallet der han
seilte om bord i båten TOUCH
WOOD. I voksen alder har
han herjet på resultatlistene
i mange store regattaer i sin

Luffe 40 ved navn OLISABETH.
Senest i 2014 vant han og
kameraten Jan Muren den
store shorthanded-regattaen
Bohusracet i Sverige med
180 båter over all. De to har
også vunnet Watski Skagerrak
TwoStar over all, og rekken av
seire i Færder’n er lang.
– Selv om ledervervet kommer til å ta tid, håper jeg å få
seilt en del i 2015 også – ikke
minst sammen med familien
og datteren min, som også seiler Optimist. Jeg ser at hun synes det er morsomt å være med
og seile storbåt også, sier han.
Svein Are Løtveit synes veldig mye er positivt i foreningen han nå skal overta lederansvaret for.
– Mye er på stell, det er
veldig mye som fungerer og
vi har et svært godt fundament å bygge videre på. Vi har
mange ressurssterke og ivrige
medlemmer som gjør en stor
innsats.
Han uttrykker glede over et
positivt og hyggelig årsmøte
og at styret i seilforeningen
og styret i bryggelaget er samsnakket om en langsiktig samarbeidsavtale.
– Jeg gleder meg til å samarbeide videre med bryggelaget og miljøet på Børsholmen;
vi er utrolig heldige som har
dette i tillegg til miljøet på
Blakstadtangen. Vi har med
dette alle muligheter til å gi

medlemmene gode tilbud.
Det nyetablerte Lasersamarbeidet med Bærum
Seilforening er noe han har
forhåpninger til og er spent på.
Han har tro på samarbeid på
tvers av foreningene, og han
har tro på viktigheten av å
skape større lokale miljøer. Det
vil både kunne gi bedre seilere
og at flere ungdommer får lyst
til å fortsette å seile.
Noe han også har lyst til
å gjøre noe med, er å slå hull
på den gjengse myten om at
det er håpløst å seile regatta i
Indre Oslofjord.
– Vi må finne på noe som
gjør det attraktivt og morsomt
å seile selv om det skulle være
lite vind. Det er en utfordring
å finne alternativer, vi må se
på måten vi gjør ting på med
litt nye øyne, mener han.
– De fleste, og også de beste,
seilerne kommer jo fra Indre
Oslofjord, så det kan jo slett
ikke være verdiløst å seile her!
Svein Are Løtveit mener
«Seiling for alle»-prosjektet har
vært svært positivt for foreningen, og da ikke bare pengene
Gjensidigestiftelsen har gitt,
men tanken om blant annet
opplevelse og mestring som
ligger bak. Og når han nå vil arbeide for mer allsidig seiling for
medlemmene, er det nettopp
«Seiling for alle» han vil sette
inn i en større kontekst.
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Årsmøte i fred og fordragelighet
Alle stolene ble ikke fylt
opp med medlemmer da
Asker Seilforening avholdt
årsmøte, men de som kom,
var godt fornøyde.

fra året før. Frafallet fordeler
seg jevnt i alle foreningens
medlemskategorier; 13 kvinner og 28 menn – eller uttrykt
slik: 17 seniorer og 24 juniorer.
Foreningen kan vise til en
omfattende sportslig virksomhet både når det gjelder medDELER AV DET NYE STYRET:
Svein Are Løtveit, Morten Sollerud, Valborg Stiansen, Petter
Kjellevold, Truls Baklid og
Gunhild Kristine Johansen.

lemmenes aktivitet og resultater, men også for foreningen
som regatta-arrangør. Veksten
innen tomannsjolleseiling, de
populære onsdagsregattaene
for storbåtene, brettseiler-virksomheten og Sjøsprøyt-ukene i
sommerferien ble trukket spesielt frem som vellykkete prosjekter. Man fremhevet også
det gode samarbeidet med
Børsholmen, der Lasse Naumann gjør en stor innsats.
Etter fire år ved roret kunne ikke Egil Magne Haugstad

18. mars 2015 kan bli en
historisk dato for Asker
Seilforening. Da håper man
å få etablert en aktiv turseilergruppe i foreningen.

MORTEN JENSEN

"7 .035&/ +&/4&/ t – Vi ønsker å fokusere på opplevelsene turseiling kan skape og ikke
bare det seil- og båttekniske,
sier Morten Sollerud i storbåtkomiteen.
18. mars inviterer komiteen til turseilermøte i Oslofjordmuseet i Vollen. Der skal
det snakkes om turseiling og
blant kommer representanter
fra Oslofjorden Friluftsråd for
å fortelle om opplevelsesmuligheter i Ytre Hvaler Nasjonalpark.
– Målet vårt er å øke engasjement for turseiling i Asker

Pål Stiansen ble utropt til Årets Askerseiler 2014

MORTEN JENSEN

Alltid blid, alltid engasjert
og alltid til stede på treninger og for seilerne; det
manglet ikke på godord om
Årets Askerseiler 2014.

"7.035&/+&/4&/t Det «nye»
tomannsjollemiljøet på Blakstadtangen har vært en suksess. Det ble fremhevet under
årsmøtet til Asker Seilforening,
og den virkelige drivkraften
bak dette har vært Pål Stiansen. Og for denne innsatsen
over flere år, ble han under
årsmøtet utnevnt til Årets Askerseiler.
Det var Pål Stiansen som for
noen år tilbake overtalte styret
i seilforeningen til å gå til innkjøp av og satse på tomannsjollen RS Feva. Det er også han
som har vært motoren i miljøet
siden jollene ankom.

gjenvelges, og valgkomiteen
hadde innstilt til opprykk for
2. nestleder, Svein Are Løtveit,
som ny leder. Han og resten av
det foreslåtte styret ble klappet inn i sine nye verv av årsmøtet. Styret består derved av
Svein Are Løtveit, Petter Kjellevold, Truls Baklid, Atle Reidulf, Anita Skjønborg, Morten Sollerud, Anders Larsson,
Lars Fosterud og Valborg
Stiansen. Varamedlemmer er
Steinar Willassen og Gunhild
Kristine Johansen.

Turseilergruppe på trappene

MORTEN JENSEN

"7 .035&/ +&/4&/ t De 38
stemmeberettigete
kunne
nikke tilfreds til de fleste meldingene i årsberetningen til
det fratredende styret, som
ga fra seg en seilforening i
godt hold og med en omfattende virksomhet. Regnskapet
fortalte om et overskudd på
370 000 kroner i 2014, og med
et nylig tildelt beløp fra Asker
kommune på kr 700 000, kan
foreningen med stor økonomisk trygghet i år ta fatt på en
omfattende rehabilitering av
klubbhusets kjelleretasje. Man
har også sikret foreningens
tilhold på Blakstadtangen
frem til 2061 – minst.
Styret kunne dessuten med
tilfredshet fortelle at man var
kommet til enighet med styret i bryggelaget ASAL om en
samarbeidsavtale.
Uenighet

mellom bryggelaget og seilforeningen har lenge skapt et
anstrengt forhold mellom disse
grupperingene i foreningene,
men Morten Sollerud i styret
kunne fortelle at man etter
nitidige og lange forhandlinger
hadde lyktes i å komme frem
til en avtale begge styrene enstemmig kunne godta. ASALs
årsmøte 5. mars vil eventuelt
godta den endelige avtalen.
Asker Seilforening hadde
ved årsskiftet 1039 medlemmer, hvilket er et frafall på 41

ÅRETS ASKERSEILER: Det vanket klapp, blomster og pokal da Egil
Magne Haugstad (t.v.) kunne utrope Pål Stiansen til Årets Askerseiler.
– Han har et utrolig engasjement og er alltid smilende
og positiv, og han finner alltid
løsninger på uventede problemer. Han har skapt et fantas-

tisk miljø i Feva-gruppen og
har dratt med seg seilere som
kanskje ellers ville ha sluttet
med seiling, sa avtroppende
leder, Egil Magne Haugstad i

sin karakteristikk av Stiansen.
Haugstad trakk også frem
at Pål Stiansen har skapt et
godt miljø blant foreldrene og
fått dem til å bli et samarbeidende team, som også i stor
grad bidrar ved foreningens
arrangementer.
Pål Stiansen har selv en
lang merittliste som seiler og
er fortsatt aktiv i storbåtseiling. I fjor seilte familien hjem
sin nye båt, og med den er det
allerede blitt flere regattaer.
Dette har også de unge Fevaseilerne hatt glede av, for Pål
har flere ganger tatt dem med
seg ut på både turer og i regattaer.
Nå har han overlatt RS
Feva-klassen til andre foreldre,
for nå er det 29er-klassen som
vil få merke Påls engasjement
og inspirerende væremåte. Asker Seilforening er i ferd med
å få et av landets bredeste
29er-miljøer, men Pål Stiansen
nøyer seg ikke med det.
Nå er han også blitt leder
av 29er-klubben.

og få etablert en kjernegruppe
som kan dyrke dette engasjementet og drive temaet fremover, sier Sollerud.
I etterkant av møtet ønsker
storbåtkomiteen i Asker Seilforening å samle interesserte
turseilere til en uformell gruppe som knyttes til foreningen
som kjernen i en turgruppe.
– Dette håper vi mange vil
være med på og møtet i Vollen
denne dagen blir jo en test på
om dette har noe for seg, sier
Sollerud.
Han påpeker at det er gratis adgang og at alle er velkomne til å få med seg foredraget om Ytre Hvaler og høre
om planene om en turseilergruppe. Møtet starter kl 19, og
det vil også bli anledning til å
se seg om i museet.

TAKTIKK OG RISIKO
– Onsdag 11. mars er en dato
alle regattaseilere i Asker
Seilforening bør merke seg,
sier Ole Gunnar Tveten, som
er leder av kursvirksomheten
i seilforeningen.
Da kommer OL-seilerenPetter Mørland Pedersen
for å holde foredrag, og temaet han skal snakke om er
taktikk og risiko og hvordan
man kan legge en strategi
for hele sesongen.
– Hver eneste start, hver
eneste legg og hver eneste
vending har sine strategier og
planer, og dette er hva Petter
vil snakke om. Han vil også
fortelle om viktigheten av at
hele mannskapet kan bidra til
et godt resultat, sier Tveten,
som anbefaler denne kvelden
på Blakstadtangen varmt.
– Ta med hele mannskapet og kom, oppfordrer han.
Møtet begynner kl 19.
Petter Mørland Pedersen
seilte sammen med Eivind
Melleby i Star under OL i
London i 2012 der de tok en
4. plass.
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