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SEILFORENING

Kjære NSFere

Endelig er det er lov å si at sesongen er i gang!
Mange er allerede i gang
med båtpussen og flere av
medlemmene har startet
seilsesongen. Som forening
håper vi å tilby gode aktiviteter for enhver smak og for
ethvert nivå i sesongen som
kommer.

AV COLIN BEVAN • Påmeldingen
til «Seil Ut 2018» har åpnet.
Vi håper mange blir med på
denne uhøytidelige konkurransen, og at vi får flere båter
ut av båsen og ut på fjorden.
I årets Steilene Rundt,
onsdagsregattaen vår, blir
det to «Super-onsdager» på
våren. Her vi seiler med andre
foreninger i fjorden. Tenker
du å stille opp på Færder’n, er
dette ypperlig trening med
flere båter på startlinjen.
Apropos Færder’n: I fjor fikk vi
to klassevinnere – tenk om vi
klarer vi det samme i år også!
Endre Sjøvold skrev i forrige leder på denne siden om
utfordringen med at ungdommen forlater idretten i de tidlige tenåringsårene. Holder vi
som forening på ungdommen
til de er 15–17 år, blir de ofte
værende i fritidsaktiviteten.

Vi har tro på at blant annet
deltagelsen i seilsportsligaen
er et viktig bidrag for å holde
motivasjonen oppe hos våre
unge seilere i en alder hvor de
typisk kan forlate klubben.
I tillegg til foreningens
bidrag har noen av våre
ildsjeler på eget initiativ
spleiset på en Melges, som
de har sagt seg villig til å
tilby som treningsbåt. Det er
utrolig raust! Dette gjør både
at mange får anledning til å
prøve seg i denne typen båt,
og at de som ønsker å satse
får anledning til å spisse sine
ferdigheter.
Det at vi klarer å ta vare
på ungdommen viser resultater. Nesodden Seilforening
har nå seilere på de råeste
båtene som i Oslofjorden.
Tidligere jolleungdom, som nå
for lengst har blitt habile kjølbåtseilere, seiler på båter som
«Raa Glede» og «Wolfpack».
I vinter kom nyheten om
at Henrik Bucher skal seile
på en Club Swan 50. Båten
heter «Mathilde», ligger i Middelhavet, og eies av Morten
Kielland.
Club Swan 50 betegnes

som en av verdens «hotteste» regattabåter om dagen.
Henrik har vært i ti dager i
Monaco på trening og regatta,
og dette blir nok en positiv
overgang fra telt og camping
i seilsportsligaen...
Når du som «voksen» nå
får spørsmålet om å hjelpe til,
eksempelvis i forbindelse med
et jollearrangement, tenk da
at du bidrar til noe større.
Du hjelper barn og ungdom å få gode rammer rundt
et arrangement, du bidrar til
et felleskap i et miljø som
dreier seg om seilglede, og
hvem vet – kanskje en av de
som seiler rundt på banen blir
olympisk seiler en dag, mannskap på en VOR-båt, eller blir
som de fleste av oss – glad
for å være på vannet, enten
det er deltagelse i Steilene
Rundt, Steilene 3 dagers, eller
en kveldstur på fjorden ned til
Langåra og tilbake.
Jeg ønsker dere alle en
flott sesong. Takk for meg
etter fire år som leder i storbåtutvalget, og takk for at du
leste helt til slutt.

Vel blåst Gringos Cup 2018

HILDE FORSLUND

«Hvorfor er det ingen tilbud til oss som
IKKE vil bli olympisk mester?»
Spørsmålet ble nylig stilt i Aftenpostens «Si ;D – ung debatt» av atten
år gamle Eilif Tanberg. Han fortsetter:
«Vi har stor suksess i Peyonchang, men
ligger dårlig an på hjemmebane. Frafallet i norsk barne- og ungdomsidrett er
skyhøyt, men Idretts-Norge ser ikke ut
til å bry seg stort.»
Da jeg drev med seiling, var det den
skyhøye satsingen rundt meg som til
slutt kvalte idrettsgleden. I en alder av 16 år ble jeg stilt overfor
to valg:
Enten ofre alt av tid og penger på å bli best, eller bli akterutseilt av både seilforbundet og lagkamerater.
Noen andre reelle alternativer var det aldri.
Eilifs opplevelse er han dessverre ikke alene om. Dette er noe
vi som ansvarlige for å tilrettelegge og motivere for sunn fysisk
aktivitet for barn og unge, må ta på alvor. I sitt innlegg viser
Eilif til tall fra Universitet i Nordland hvor det fremgår at av 85
prosent av alle norske barn som er innom organisert idrett, blir
bare om lag 20–25 prosent igjen til voksen alder. Han karakteriser Idrettsforbundets «Ungdomsløftet» som «…lite mer enn noen
høytsvevende fraser og en litt fancy nettside».
Nå står vi overfor en ny sesong med nye muligheter. Styret i
Nesodden Seilforening har i sin handlingsplan vektlagt motivering for livslang idrettsglede som vårt hovedsatsingsområde.
Foruten å fortsette det gode barne- og ungdomsarbeidet,
må vi legge til rette for eldre ungdom som ser seg ferdig med
jollelivet. Satsingen på Laser og seilsportsligaen er to gode
tiltak. I tillegg må vi legge til rette for de som ser seiling som en
frilufts- og rekreasjonsaktivitet, enten de har egen båt eller ikke.
Oppfordringen før sesongen er klar; la oss få iverksatt alle
gode ideer som kan bidra til at vi oppfyller vårt samfunnsoppdrag som idrettsforening.
Endre Sjøvold, leder i Nesodden Seilforening

STORBÅT

BJØRN FORSLUND

OPTIMISTER: Premieutdeling til deltagerne i Gringos Cup 2018. Nesodden Seilforening var representert med
trener Bjørn Forslund og seilere Eskil Ova, Henrik Lundblad, Emil Forslund og Philip Forslund.
Vinterens reiser til Spania er
gjennomført.

TRENERASSISTENT OSKAR OVA: Man skal tidlig krøkes for god trener
å bli.
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SEILMAGASINET 2-2018

AV HILDE FORSLUND • Fire
optimistseilere fra Nesodden
Seilforening har deltatt på

treningssamlinger og regattaer
i desember, januar og februar.
Neste utenlandstur for
optimistene er en stor norsk
treningssamling på Gardasjøen med påfølgende regatta.
Her har vi seks deltagere fra
Nesodden Seilforening.
Laserne våre våkner snart
fra vinterdvalen, og skal
starte med samling i slutten
av april på Nesodden. Vi
gleder oss til å følge deres
utvikling i år. Foreningen har

to nye Lasere som skal leies
ut til ungdommer som vil
prøve seg enten i større båt
etter Optimisten, eller som
nybegynner.
Jollegruppen går inn i
en spennende sesong med
planlegging før NM i Optimist
på Steilene, 10.–12. august
2018. Det blir det også
«Coming Star»-klasse for de
under 13 år.
Vi håper alle setter av
datoen allerede nå!

