ÅSANE

ERFARINGSUTVEKSLING: KNS er landets største seilforening og har delt sine erfaringer med Åsane Seilforening.

NYTTIG ERFARINGSUTVEKSLING

Hvordan kan vi løfte seilingen?
Kan vi løfte seiling som
idrett med mer erfaringsutveksling mellom foreningene?

AV ARNE BERVEN • Da vi startet vårt økte fokus på barn og
unge høsten 2011, lagde vi en
4-års strategiplan med fokus
på å gjøre seiling mer tilgjengelig som aktivitet for barn og
unge. Vi lanserte samtidig visjonen «seilglede for alle».
Vi mener vi langt på vei har
lykkes i å få på plass en bredde
med engasjerte seilere og foreldre. Vi tror vårt fokus på å
kunne tilby både enmannsjolle,
tomannsjolle og brett med
klubbfinansiert utstyr har vært
viktig for utviklingen. Barn og
unge har ulike interesser, fysikk og behov, og med et bredt
tilbud har vi muligheter til å
engasjere flere barn og unge
som også kan prøve seg i ulike
klasser. En viktig inspirasjon
for oss var da vi for fire år si-

KONA ONE DESIGN: Åsane Seilforening satser på brettseiling og
disponerer blant annet åtte stk Kona One Design-brett.
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den var på besøk hos KNS. Der
deltok vi på en trening og fikk
med oss deres blad med informasjon om det brede tilbudet
de gir medlemmene sine.
Vi er nå inne i neste fase
av satsingen vår, der vi har
enda større fokus på sportslige mål og å gi de som ønsker
det, en mulighet for best mulig sportslig utvikling. Her må
vi også søke erfaring fra andre
seilforeninger som har lykkes
godt på dette området. Av foreninger i Hordaland er vel Ran
Seilforening den seilforeningen som har lykkes best. De
er en inspirasjon for oss andre.
Det er muligens noen som
vil si at vi har et for bredt tilbud til å få etablert en toppsatsing, men vi skal klare å
bevise at det er mulig. Vi
trenger sikkert å søke erfaring
fra andre seilforeninger. Det å
dele erfaringer er viktig skal vi
løfte seilingen i Norge. Siden
vi driver vår aktivitet fra en

øy, startet vi allerede ved vår
etablering på Storøen i 2011 å
kontakte fem andre seilforeninger som driver fra en øy for å
innhente erfaringer. Dette ga
oss gode tips og bedre muligheter til å lykkes.
Alle seilforeninger har forskjellig utgangspunkt, historie
og ildsjeler som gjerne brenner
for ulike båtklasser. Uansett
tror jeg det hadde vært nyttig med et felles samarbeid og
en erfaringsutveksling mellom
foreningene, en form for forum. I Hordaland har vi dette
med jolleutvalget i kretsen,
men vi skulle gjerne også sett
litt utover vår egen region for
å hente impulser. Vi håper vi
vil være velkomne om vi banker på døren til andre seilforeninger i 2015 for å hente litt
erfaringer og høre hva som
har gjort at de har lykkes med
ulike satsinger.

Stor aktvititet i brettgruppen
2014 har vært et spennende
og aktivt år for vår nystartede brettgruppe.

KALLE LØTVEIT

Etter et meget aktivt år der vi i forbindelse med juleavslutning for jolle- og
brettseilerne kunne oppsummere med
50 aktive barn og unge i sesongen 2014,
har vi allerede startet forberedelsene til
neste sesong. Flere seilere krever mer
struktur, og vi må toppe mer trenerressurser for våre mest erfarne seilere.
Samtidig må vi sikre bredden og gi alle
de yngste en god start på deres seilkarriere.
Vi startet en større satsing på barn
og unge for omtrent fire år siden og kan være litt stolte av det
vi har klart så langt. Vi har fått etablert et veldig godt miljø med
ivrige foreldre og trenere med våre begrensete fasiliteter på
Storøen, og med over 80 deltagende barn og foreldre på vår juleavslutning, har vi et godt utgangspunkt for 2015-sesongen. Vi
har nå etablert lavterskeltilbud med klubbfinansiert utstyr både
på brett, enmannsbåt og tomannsbåt i alle aldersgrupper.
I forbindelse med vår rekrutteringshelg i slutten av april arbeider vi nå hardt for å få finansiert både våtdrakter for de fra 12 år
og opp, og tørrdrakter for de alle yngste som klubben kan ha til
utleie de første månedene. Vi tror dette vil være et meget viktig
bidrag til å gi barna en god start på deres seilkarriere. Vi vil også
vurdere å oppfordre de unge som er helt i starten, til å ta med
seg sykkelhjelm på de første treningene. Det er stor mulighet for
at de yngste ikke kommer igjen hvis deres første opplevelse er
en bom i hodet eller et ublidt møte med det kalde vannet. Dette
ønsker vi å gjøre noe med.
For storbåtseilerne skulle seilsesongen i Bergen startet med
Neglespretten som Åsane Seilforening arrangerer. I år var denne
satt til 10. januar, den samme dagen orkanen Nina startet sin
herjing på Vestlandet. I ettertid, da vi så utfallet av den litt usikre
værmeldingen, var vi meget glade for at vi avlyste regattaen der
vi i tillegg til storbåtregatta, også planla en seilbrett-regatta for
første gang i år.
Med mange planer for det nye året håper vi dette blir et flott
år for foreningens videre utvikling. Klargjøring for årsmøtet er i
gang. Vi har ikke satt en dato for møtet, men det avholdes i siste
del av februar. Avslutningsvis vil jeg oppfordre alle interesserte å
følge med på våre nettsider, aasane.no, og på Facebook.
Arne Berven, leder i Åsane Seilforening
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Nytt år og nye muligheter
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FOR UNGDOM: Brettseiling appellerer mer til barn og unge enn
for eksempel optimistjolleseiling.

AV KALLE LØTVEIT • Gruppen
består i dag av 10–12 seilere
fra 9–18 år. Klubben har investert i åtte Kona One Design, to Bic One Design 293
og planlegger også å kjøpe inn
et eller to brukte RS:X-brett. I
tillegg er det fire Kona og et
Bic 293 som er private. Majoriteten av seilere er 12–16 år.
Det er derfor ønskelig at disse
får muligheten til å prøve seg
på Bic 293. Klubben har derfor
kjøpt inn to Bic 293 til denne
sesongen.
Seilglede for alle er Åsane
Seilforenings visjon. Det er
viktig for oss at seilere får
mulighet til å bli kjent med
sporten før de eventuelt må
investere i utstyr selv.
Barn og unge er programmert til å være i aktivitet. For

en del juniorer ser vi at seilbrett kan være mer motiverende enn Optimistjolle. For
nybegynnere spesielt er nok
brettseiling mer fysisk og motorisk krevende enn jolleseiling. Kanskje det er derfor seilbrett appellerer til så mange
barn og unge?
Åsane Seilforening har
også etablert et godt samarbeid med Bergens Seilforening og sjøsportsenteret på
Glesvær. Vi har gjennomført regattaer og treninger
sammen, og ser frem til videre samarbeid.
Det skjer mye spennende
på Vestlandet i år. NM og
norgescup, i tillegg til lokale
regattaer, er arrangementer å
trene mot denne sesongen. Vi
mener og tror at brettseiling
er et godt supplement for seilforeningen og gleder oss til å
ta fatt på en ny sesong!
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