ASKER

En sommerferie er over, så nå kan vi endelig begynne å seile igjen. Mange med
meg synes dette er et paradoks, i sommerferien skjer det lite eller ingenting
på regattabanene rundt omkring i landet, til tross for at de fire sommerukene
i juli er den beste og mest behagelige
treningsperioden vi har i løpet av en
veldig kort sesong. Man kan jo spørre
seg hvordan vi skal løfte seil-Norge internasjonalt når vi ikke utnytter sommeren til å bli bedre seilere?
Sjøsprøyt ble også i år en kjempesuksess med ny deltagerrekord, stor takk til vårt supre arrangør- og trenerteam. Vi ønsker
alle de 201 deltagerne hjertelig velkomne som medlemmer i Asker Seilforening.
Høstens største arrangement er NM-helg for Andunge og
11:meter. Dette vil foregå i helgen 1.–3. september. Det ser ut til
å bli bra deltagelse, og vi gleder oss til en trivelig helg med mange
hyggelige seilergjester.
Den nye flytebrygga for følgebåter er på plass og de gamle
bryggene er utnyttet etter beste evne. Noe finpuss gjenstår, men
alt er fullt brukbart sånn at vi nå har god kapasitet.
Regulering av parkering på Tangen er nå førsteprioritet og vil
bli iverksatt snarest mulig.
Til slutt vil jeg gjerne utfordre våre venner og medlemmer til
en idédugnad rundt rekruttering.
Seilsporten i Norge er inne i en bølgedal og i Asker Seilforening har vi ambisjoner om å snu denne trenden. I denne sammenhengen vil vi gjerne ha gode ideer fra våre medlemmer. Send en
e-post til Eira Naustvik, post@askerseil.no, med ideer og forslag.
I denne sammenheng er det mange som sier at ildsjelene er
borte. Det tror jeg ikke noe på, vi har mange ildsjeler og mye
energi blant både yngre og godt voksne medlemmer. Det vi må få
til, er å kanalisere all denne energien i riktig retning og velge de
riktige tiltakene som motiverer familie, ledere, trenere og eksisterende og kommende seilere.
Turistforeningen har et tilbud de kaller for Rondane med barnebarn, så hvorfor ikke utfordre alle våre medlemmer som er besteforeldre og gamle seilere til Kråka rundt med barnebarn, eller
Håøya rundt med Andunge og barnebarn? Alt er mulig hvis vi vil.
Seiling må bli gøy for alle igjen.
I tillegg til rekruttering av nye seilere må vi selvsagt også ta
vare på og utvikle dem vi har. Dere mellom 13 og 19 år med
ambisjoner, bør sjekke Norges Seilforbunds NACRA 15 uttaksprogram. Bli med og kjemp om en plass til junior-VM i en foilende
katamaran. Sjekk www.seiling.no.
Rune Strømquist, leder i Asker Seilforening

ASKER OPTIMISTEN: En av mange regatter i regi av Asker Seilforening.

NOE FOR ALLE

Regattaer for alle i Asker Seilforening
Vi i Asker Seilforening
satser bevisst på at vi skal
være en forening for både
barn og voksne. Det følger
vi også opp på regattasiden.
AV VALBORG STIANSEN • Hver
uke gjennom sesongen har vi
regatta for joller og Andunger
på tirsdager, og for kjølbåt og
storbåt på onsdager. Dette er
uhøytidelige regattaer som
er utmerket for læring og prøving både for nye regattaseilere og for de litt øvede. På
begge dagene er det trener på
banen som kan komme med
råd og tips. Om du ikke var
med på vårsesongen, er det
bare å melde seg på til høstserien. Påmelding for begge

finner du på sailracesystem.no.
I mai arrangerte vi som
vanlig Oslofjorden Rundt for
storbåt. Det var nesten ikke
vind på fredag, men på lørdag
var det flotte forhold. Igjen
var det god deltagelse både i
shorthandedklassen og i klassen for full besetning. Vi gleder oss over at så mange setter
pris på regattaen og kommer
igjen år etter år.
Asker Optimisten, som er
vårt andre faste arrangement,
arrangerte vi 26.-27. august.
Regattaen er for Optimist, Laser, RS Feva og 29er, og vi ønsket spesielt alle nybegynnere
velkommen til en morsom,
sosial og trygg seiling på indre
bane i Asker. For de som har

seilt lenger la vi to baner ute
på fjorden som vanlig.
Første helg i september
var det NM-helg for kjølbåter
med 11-meter og Andunge.
Vi avslutter sesongen med
norgescup for 29er 16.–17.
september. Denne klassen
har vist gode resultater også
i internasjonale regattaer i år,
så vi ser frem til å kåre årets
sammenlagtvinner av NC.
Som dere ser, det er noe for
alle i Asker i år. Påmelding og
mer informasjon om regattaene finner dere på sailracesystem.no.
NOE FOR ALLE: Asker Seilforening arrangerer regattaer for alle
typer båter og seilere.

MORTEN JENSEN

Kjære venner av Asker
Seilforening

MORTEN JENSEN

SEILFORENING

BÅTFØRERKURS MED PRAKSIS
I Asker Seilforening har vi
i flere år arrangert båtførerkurs. Nytt av året er en
praktisk del til kurset.
AV ELINE ELNAN • Båtførerkurset varte en uke, der hver dag
ble delt opp i en teoretisk og
en praktisk del.
Først lærte deltagerne
pensum teoretisk, for så å
få praktisert det de lærte på
sjøen. I Asker Seilforening har
vi tilgang til både motor- og
seilbåter, så disse fikk deltagerne brukt under kurset. Litt
avhengig av vinden og været,

lærte deltagerne å seile Andunge, kjøre båt, knyte knuter
og legge fortøyninger.
De fikk testet vikepliktsregler og sjøveisregler ved å
skape situasjoner på sjøen
som de måtte løse med det de
lærte fra den teoretiske delen
av kurset. Og vi oppsøkte områder med sjømerker, så deltagerne fikk forklare og vise
hvordan man skal navigere i
ulike situasjoner.
Vi gjennomgikk også
livredning. Gjennom livredningsdelen fikk deltagerne
selv prøve å bli hentet opp av

sjøen med vanlige klær.
Den praktiske delen av
kurset var en morsom og
lærerik tilnærming til den
nødvendige kunnskapen og
ferdighetene man trenger for
å ferdes på sjøen. Med andre
ord forberedte båtførerkurset
i Asker Seilforening deltagerne til trygg ferdsel på sjøen
etter bestått prøve.
Vi fikk gode tilbakemeldinger etter endt kurs. Meningen er å gjennomføre et
slikt kurs neste år også. Er du
interessert, kan du følge med
på Facebook og nettsiden vår.
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SJØSPRØYT

Sjøsprøyt er over for i
år, men planleggingen av
Sjøsprøyt for neste år er
allerede i gang!

AV KRISTIAN CARLSTEDT • Gjennom fire uker har seilinteresserte barn vært gjennom Andunge-, Optimist-, RS Feva- og
brettseiling.
De har padlet kano, rodd
robåt, fisket krabber, badet,
lekt på SUP-brett, lært knuter
og sjøvettregler, og de har lekt
og hatt annen moro i og på
vannet. Været har stort sett
vært veldig bra. Få regnværsdager, fin vind og varm sol –
det kan man ikke klage på!
Dersom det er aktuelt
å sende et barn eller to på
Sjøsprøyt neste år, vil påmeldingen åpne over nyttår. For
oppdatering kan man følge
med på facebooksiden vår, eller nettsidene til Asker Seilforening. Vi håper så mange som
mulig melder seg på og får
oppleve ekte seilglede!

Vi må takke alle barna
som har vært innom i løpet
av sommeren. Instruktørene er
enstemmig enige om at dere
har vært en drøm å ha med.
Mye av grunnen til at Sjøsprøyt er så bra, er fordi dere
møter opp på Børsholmen med
et smil om morgenen (og badetøy på). Vi håper så mange
som mulig kommer tilbake til
neste år også.
Til slutt vil vi takke alle
instruktører som har jobbet
knallhardt for at ungene skulle få så fine uker som mulig.
Uten dere hadde vi ikke fått
det til. Vi oppfordrer dere til
å søke om jobb neste år også.
Dersom det er noen av seilforeningens medlemmer som
ikke har jobbet på Sjøsprøyt
før, men som kunne tenke seg
en slik jobb neste år, er dere
også hjertelig velkomne til å
søke.
Følg med på Facebook for
frister.

KRISTIAN CARLSTEDT

Smil og badetøy

SJØSPRØYT: Utenfor brygga er det alltid full aktivitet.

Seile med flyktninger

MORTEN JENSEN

Mannskap til bøye- og startbåt

Asker Seilforening trenger
mannskap til onsdagsregattaene og søker derfor unge
og ivrige som kunne tenke
seg en liten kveldsjobb.
AV VALBORG STIANSEN • Det
trengs mannskap til både
bøye
båtene og startbåten.
Man vil gjennom jobben få en
fin inngangsplattform til storbåtmiljøet i Asker. Arbeidstid
vil være tre timer på onsdager,
og arbeidet vil være lønnet.
Man kan gjerne være flere om
jobben!

Noen av oppgavene vil
være å:
• Blåse opp bøyer
• Klargjøre flagg, startbåtrekvisita og tidtakingsutstyr
• Legge startbøye og toppmerke, gjøre eventuelle endringer på banen i dialog med
startbåten
• Rydde inn utstyr når seilasen er over
For mer informasjon eller søknad kan man kontakte
Valborg Stiansen (regatta@
askerseil.no) eller Audun Gjøstein (storbaat@askerseil.no).

PEDER STIANSEN

KVELDSJOBB: Asker Seilforening søker mannskap til onsdagskveldene.

I år, som i fjor, har vi hatt
besøk fra asylmottaket på
Dikemark, og det har vært
en kjempesuksess!
AV KRISTIAN CARLSTEDT • Nytt
av året er at vi i tillegg til å seile med Andunger, også har seilt
med storbåt. Vi har også vært
ute med motorbåt og fisket.

De to første ukene hadde
vi godt med vind, men flyktningene stilte med godt humør
(og skiftetøy).
Selv om det var litt skummelt med krenging og sjøsprøyt, kom de fort inn i det
og ville bare ha mer og mer!
Latteren satt løst, og både
flyktninger og frivillige fra
foreningen koste seg. Den ene
tirsdagen ble det dratt opp
hele 13 makrell og én stor sei!
Fiskene ble sløyd på
bryggekanten, og så grillet
sammen med halalkjøtt.
I skrivende stund venter vi

PÅ SJØEN: Godt driv og godt
humør preget seilingen med
flyktningene fra Dikemark.
på asylmottaket på Hvalstad,
som skal være med de to siste
ukene av skoleferien.
En stor (!) takk til alle frivillige som har hjulpet til, både
instruktører fra Sjøsprøyt,
jolleforeldre, medlemmer og
olympiske seilere.
Styret setter veldig stor
pris på innsatsen dere har
gjort, og vi håper å gjennomføre dette opplegget til neste
år også.
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