ASKØY

DET BLIR MER RS FEVA-SEILING
Nå har vi fire seilklare RS Fevaer som vi ønsker å bruke
gjennom vintersesongen og videre inn i neste sesong.
AV EIVIND SKOG • Vi har allerede hatt noen vellykkede lørdager
etter sesongavslutningen, med RS Feva-seiling og vafler på
formiddagen, og tilbud om bading i Askøyhallen for seilerne
etterpå. Dette er et tilbud som er åpent for de seilerne i kretsen
som vil komme og seile RS Feva.
Som trener syntes jeg det er viktig at seilerne får utfordret
seg og at de opprettholder seilgleden. Det som er fint med RS
Fevaen er at man må samarbeide og tenke sammen med en annen seiler ettersom det er en tomannsbåt. Det gjør at man får
delt erfaringer og lærer av hverandre.

SKARP: Medvindsstarten i årets Seilmakeren Doublehanded var for skarp til at båtene kunne sette spinnaker.

SEILMAKEREN DOUBLEHANDED

AV HARALD GJØSÆTER • Etter
at Seilmakeren Doublehanded i mange år gjekk sørover
frå Askøy, dei første åra til
Stavanger og deretter nokre
år til Skudeneshavn, snudde
vi ruta mot nord i 2011, og
hadde snuhavn i Florø dei fem
neste åra.
Mange har sett pris på løpet nordover, ikkje minst det
vakre landskapet ein seglar
gjennom. Men det er ikkje til å
stikka under stol at farvatnet
sør for Florø baud på store utfordringar for mange, når vinden var frisk og mørket fall på.
No meinar vi at det på nytt
er på tide med litt nytenking.
Så til neste år snur vi igjen
nasen mot sør. Og no er det
Haugesund som vert snuhamn.
Vi har fått til eit godt samarbeid med Haugesund Seilforening, og vi trur at dette
skal bli ei god løysing for deltakarane.
Løpet mot sør byr på mange utfordringar, ikkje minst
dette at vegvala ein gjer undervegs får konsekvensar langt
fram i løpet.
Farvatnet mellom Askøy
og Haugesund er enklare å
navigera i enn området mellom Askøy og Florø, så her kan
mesteparten av merksemda gå
meir i retning av fart og strategi enn full konsentrasjon om
sjøkartet.

Ei av ulempene med løpet
mot sør var den sterke straumen i sunda mellom Askøy
og Korsfjorden, som kunne
øydeleggja løpet for dei som
kom hit på feil tidspunkt. For å
unngå dette, vil ein ved neste
års arrangement ha dette for
auga ved val av målområde.
Anna nytt er at Helge
Ivarsøy tek over som arrangementsleiar. Dette medfører
både nytenking og erfaring,
for det var han som var hovedleiar for arrangementet
dei første åra, og han kan vel
kanskje kallast Seilmakeren
Doublehanded sin «far». Følg

EIVIND SKOG

med framover, og meld deg på
så fort sjansen byr seg!

UTFORDRENDE: Det var nok vind i Seilmakeren Doublehanded 2015. 14
av 34 startende båter brøt.
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REGATTASJEF: Helge Ivarsøy
er tilbake i arrangementet han
var med på å bygge opp.

VÅTT OG GRÅTT: Været var ikke det mest innbydende i 2015.

DNF: KELSO, Crown 39, med
skipper Jon Hardie og Pernilla
Simolin (begge Os Seilforening) var en av båtene som
ikke fullførte Seilmakeren
Doublehanded 2015.
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MORTEN JENSEN

«Ny» regatta i 2016 med start 27. mai
Askøy Seilforening snur nok
en gang løpet i Seilmakeren
Doublehanded. I 2016 skal
det seiles sørover igjen.
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Askøy Seilforening har hatt en aktiv
sesong i 2015, noe som har krevd mye
ressurser fra medlemmene. Det er veldig
mange som har vært utrolig flinke til å
stille opp og være med på våre arrangementer denne sesongen, ikke minst
under Yngling-VM.
Jeg har vært medlem i foreningen i
over 30 år. I år har jeg truffet og samarbeidet med mange medlemmer som for
meg tidligere bare har vært et navn på
medlemslisten vår. Det er en fin måte å
bli kjent med andre medlemmer på.
Dugnadsinnsatsen har vært på topp og vi i styret har fått
mange positive tilbakemeldinger. Trivselsfaktoren blant medlemmene har vært høy og dette er noe vi trenger for å drive med
frivillig arbeid.
Askøy Seilforening hadde stigende deltagelse i Askøy Rundt
for tur og hav i år, og vi skal jobbe aktivt for å få økt deltagelse i
Seilmakeren Doublehanded neste år, som er en av forsommerens
mest spennende regattaer her vest.
De fleste båtene i havnen ligger godt innpakket med vinterpresenning. Det er ikke så mange som tar en tur på fjorden på
denne årstiden, så dette er en gunstig tid å arrangere kurs for
medlemmene. Jeg har snakket med flere som ønsker at vi skal
ha kurs i regattaseiling med for eksempel regler og strategi, og
vi håper dette er noe vi kan få til i løpet av vinteren. Styret tar
gjerne i mot tips fra medlemmene om vinteraktiviteter, så send
oss gjerne en e-post.
Til slutt vil jeg på vegne av styret takke alle medlemmer for
god innsats i året som er på hell. Vel møtt til våre arrangementer
i 2016.
Åse Espeseth, styremedlem i Askøy Seilforening
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Vel blåst Askøy Seilforening!
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