ASKØY

SEILFORENING
MED ETTERNAVN HAUGLAND: Fra venstre bror Kjell Rune, nevø Joakim, far Arne og skipper Frode.

Et aktivt halvår!
Statistikk kan benyttes til så mangt,
men fakta er at det er flere båter som
har seilt for Askøy første halvår enn det
totalt var hele 2013. Totalt har 34 båter
deltatt i større og mindre regattaer. Det
er 11 båter mer enn hele fjoråret. Dette
til og med før Vestlandets største regatta, Askøy Rundt, er arrangert. Denne
regattaen rekrutterer ofte båter som ellers deltar lite i regatta. Det er noe som
gleder en regattasjef!
Men hva er det som utgjør de store
svingningene? Trenden med høyere deltagelse viste seg allerede
under Neglspretten i januar, så en usedvanlig flott vår i Bergenområdet kan ikke ta hele æren.
Som regattasjef har jeg blant annet gjennom spørreundersøkelser vært med på å forsøke å utrede hva som er de største
faktorene for å sikre god deltagelse i arrangementene våre. Vi
har fått avkreftet en rekke myter og skaffet til veie mye fakta.
Deltagerne har også fått anledning til å komme med kommentarer og innspill. Så langt har arbeidet imidlertid ikke avslørt de
avgjørende årsakene til at båtene stiller opp eller at en regatta
blir prioritert fremfor en annen. Men jeg følger fremdeles med og
jeg gir lyd hvis jeg knekker koden på hva som får dere ut på vannet. Det er nemlig plass til mange flere!
Aktiviteten har også økt betraktelig i jolleverdenen. I våres arrangerte vi norgescup sammen med RAN Seilforening. Arrangementet ble et løft for foreningen med over 70 deltagende båter
og 52 frivillige involvert på arrangørsiden! Vi har arrangert flere
store regattaer før, men det er en stund siden vi har gjennomført
et arrangement av denne størrelsen for ungdom med alt det innebærer av foreldre og logistikk. Arrangementet skapte mye liv og
positiv stemning på kaia og i klubbhuset, og det var gøy å se det
flotte anlegget vårt bli brukt til det fulle. Vi høstet mange lovord
for anlegg og opplegg og fikk bra pressedekning fra både lokal- og
distriktspresse. Sist, men ikke minst, fikk mange nye frivillige verdifull erfaring med såpass store arrangement både regattateknisk på
sjøen og på land. Dette kan vi benytte oss av når neste anledning
byr seg. En stor takk til alle som var med å arrangere!
Ole-Jørgen Michelsen, styremedlem sport/leder regattakomite

Til Shetland med tre generasjoner
En litt dristig idé falt ned
i mitt hode etter fjorårets
Shetland Race.
AV FRODE HAUGLAND, SKIPPER
PÅ CALLUNA • Etter fire turer
over havet som skipper og
mannskap, hadde jeg lyst til å
gjøre noe nytt. Min far som er
81 år, er en sjøens mann. Og
han har ved flere anledninger
ytret ønske om å være med
over til Shetland. Han har tidligere vært fisker og har vært
mye på havet, men han har
aldri vært på Shetland. Båten han var med på ble brukt
i innspillingen av filmen om
Shetland-Larsen.
Jeg delte mine tanker med
mine to brødre, og de falt
for idéen umiddelbart. Vi bestemte oss for å spørre far, og
samtidig ville vi spørre noen

av våre egne sønner, slik at vi
ble tre generasjoner om bord.
Mens far kanskje begynte å
stusse litt, var det ikke vanskelig å få med guttene fra den
yngste generasjonen. Far var
kanskje mest bekymret for vår
mor, som da ble alene hjemme.
Når det gjelder seilererfaring, er det så som så med
det mannskapet som var med,
men litt seiling hadde de fleste
vært med på.
Kjell Rune, min eldste bror
på 57 år, har egen seilbåt,
men har aldri seilt regatta før.
Trond (52), yngre bror, har tidligere vært over til Shetland i
seilbåt, men da på tur.
Av yngste garde har Arve
(26) en god del erfaring med
regattaseiling som mannskap
i en båt i seilforeningen. Lars
(31) har også vært med i noen

regattaer. For yngstemann,
Joakim (22), var dette første
gangen om bord i en seilbåt.
Det taklet han på en strålende
måte.
Turen til Shetland endte
med at vi gikk inn med motor
etter at storseilet fikk en flenge
i en treig start med lite vind
og mye gammel sjø. Seilet ble
rett og slett slått i stykker. Vi
hadde med cruisingseilene og
fikk byttet seil i Lerwick.
Hjemturen gikk virkelig
unna, og vi holdt følge med de
fleste over havet. Vi seilte tilbake på litt over 26 timer, som
er det forteste jeg noen gang
har seilt denne distansen (194
n mil). Opplevelsen har uten
tvil vært svært positiv, og jeg er
sikker på at dette mannskapet
vil være med over igjen om det
byr seg en anledning.

HAVN OG ANLEGG HØSTEN 2014
AV KNUT ERIK HJORT • Da har
forhåpentlig alle kommet seg
gjennom tidenes sommer her
på berget! Med temperaturer
på langt over 30 grader har
det vært helt fantastisk på
våre kanter. Kanskje litt lite
vind for oss som elsker å få
vind i håret på bøljan blå.
I august har vi opplevd
ekstremvær og det er derfor
på tide å starte forberedelsene til høst og vinter. Vi
har et fantastisk anlegg med

gode fasiliteter for sporten vi
driver. Dette må vi ta vare på!
Vi satser derfor på en aktiv
dugnadshøst hvor vi tar opp
tråden fra tidligere med faste
dugnadsdager.
Flytebrygger med utliggere, kjettinger og oppankring
skal sjekkes. Båteierne må
sørge for ordentlige fortøyninger. Dette er hver og en
sitt ansvar. Vi har flere prosjekter gående hvor vi har behov for hjelp fra medlemmer.

Vi oppfordrer medlemmer til
å ta kontakt med Havn- &
Anleggskomiteen hvis man
har mulighet til å bidra med
arbeidsinnsats innenfor eget
fagfelt. I tillegg er det viktig
å få innspill på ting som bør
vies oppmerksomhet i forhold
til nødvendig vedlikehold eller eventuelle reparasjoner.
Oppstart for dugnadshøsten
blir i begynnelsen av september. Følg med på epost for
nærmere informasjon.

HABIL SEILER:
Ingrid Wiik
stortrives i
Optimistjollen.
Askøy Seilforening har nå
en gruppe på ca. 15 Optimister som har seilt i 1–3 år.
Utviklingen går utrolig fort
og læringskurven er bratt.

JOAKIM SKOVLI

Ingrid Wiik – 10 år – optimistjolleseiler

AV TRENER JOAKIM SKOVLI •
Treningen foregår i tre nivåer
for å følge opp mest mulig enkeltvis og holde motivasjonen
oppe.

NYTT FRA ASKØY SEILFORENING • askoy-seilforening.no

Seks seilere er kommet opp
Hadde du venner fra før
Hva er grunnen til at du
i Optimist B-nivå og er blitt ha- som startet med seiling sam- satser på seiling? – Jeg satser
bile regattaseilere. En av dem
tidig? – Nei, jeg jeg kjente in- på seiling fordi det er gøy og
som har kommet lengst, er In- gen fra før av.
fordi man møter nye folk. Og
grid Wiik. Hun kjøpte sin egen
Har du andre i familien
så er det noe man kan gjøre
Optimist i fjor og har etter det som seiler? – Ja, faren og sto- hele livet.
funnet seg godt til rette i båten. rebroren min.
Hvilke andre idretter eller
Hvorfor begynte du å
Hvor gammel var du da du
aktiviteter driver du med? –
seile? – Jeg så broren min
seilte alene for første gang? Jeg driller og spiller fiolin.
seile. Jeg synes det så gøy ut – Jeg var 7 år.
Hva tenker du at du trenog ville prøve. Da seilte jeg RS
Hva synes du var vanske- ger mest trening i til høsten?
Feva sammen med en jente og
lig da du startet? – Jeg synes – Jeg må øve på starter.
synes det var gøy, og siden den
det var vanskelig med skjøtet
Hvilke mål har du i år? –
dagen har jeg seilt.
og roret.
Målet er å bli klubbmester.
Hvilke mål har du for
neste år? – Å seile minst én
norgescup.
Hvilken båtklasse tenker
du å satse på etter Optimisten? – Jeg ser for meg å satse
på Laser etter Optimist.
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