OSLO

Vår plass

Oslo Seilforening; en initiativrik forening på 130 år, sliter
med å finne sin plass i Oslos
kommuneplan.
Foreningens fokus er på
idretten og alle aktivitetene
i den forbindelse. Det er stor
aktivitet hver dag for barn,
ungdom og voksne og det
er da vi ser utfordringene
vi har på Lille Herbern, som
Oslo Seilforening eier. Det er
trangt om plassen på land og
til vanns!
Noen kloke hoder gjorde et
dristig valg for 90 år siden og
gikk til innkjøp av den vakre
øya Lille Herbern og flyttet sin
virksomhet dit. Det var et klokt
valg som Oslos innbyggere kan

nyte godt av i generasjon etter
generasjon. Nå har det gått 90
år ute på øya og foreningen
liker å se på seg selv som en
av de mest innovative foreningene i Norge. Vi prøver ut nye
konsepter, terskelen skal være
lav og vi er svært stolte over
å oppleves som lite snobbete,
men svært inkluderende.
Utviklingen vil gå dit at
ikke alle seilere kan eie sin
egen båt, men heller være
med i en pool hvor mange
kan bruke samme båt. En kan
heller ikke forvente at det vil
være plass til alle i havner
eller på fjorden samtidig om
byen vokser som den gjør i
dag. De 1016 medlemmene i
foreningen besluttet på sitt
årsmøte for noen år siden å
arbeide aktivt for å regulere
øya og vannspeilet til nettopp
idrettsformål og sikre fremtidige generasjoner en plass.
Et mulighetsstudie ble
gjennomført, og ikke overraskende ble det konstatert at
øya i løpet av de siste 90 årene
faktisk har minket av erosjon
og at husene er nedslitte og i
minste laget for nåtidens bruk
og behov. Hva kan styret så

Fordel med kjennskap til båten

AV TRULS ROGNERUD • Det ble
en helg med mye seiling, mye
skader på båtene og mye venting.
Dette var den eneste gangen i år at det gjennomføres
både 2. og 1. divisjon på en
helg. Dette kunne gjøres fordi
KNS stilte med sine J/70-båter
i tillegg til de som NSF har.
Hvis divisjonene skal seile
på en helg bør det nok neste
gang brukes to baner så det
ikke blir så lang ventetid.
Jeg seilte selv som ekstra
mannskap på søndagen fordi

en av de påmeldte seilerne
var skadet. Det var krevende å
komme rett opp i en båt jeg
ikke hadde seilt før og så seile
korte intense seilaser.
Båten er ganske forskjellig
fra noe jeg har seilt før. Det
var veldig viktig å både rulleslå og rullejibbe i den lette
vinden vi seilte i, og betydningen av kjennskap til båtene
var tydelig på resultatlistene.
De som hadde seilt Melges eller J/70 hadde en klar fordel i
forhold til de andre.
Derfor er det viktig at vi
får til en ordning det båtene
i større grad blir stilt til disposisjon for seilere som skal
være med på ligaen mellom
stevnene.
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SKISSER: Slik ser Skaara Arkitekter for seg fremtidens miljø på Lille
Herbern.
Seilerne er svært nær naturen og elementene, og har
derfor stor forståelse for ren
natur og rent hav. De forstår
kanskje bedre enn noen andre
hvor viktig det er at vi tar vare
på naturen. Det må være plass
til aktive mennesker i Oslofjorden også! De fleste av oss som
arbeider for en idrettsforening
er gratisarbeidende foreldre
og vi skulle så absolutt fått en
utstrakt arm og en veiledning
fra byråkratiet for å lose oss
gjennom til målet, spesielt når
vi ønsker å regulere et område
til idrettsformål.
Oslo kommunes nye kommuneplan er svært detaljstyrt
og her er det nedlagt et godt
arbeid på mange områder.
Men Oslo Seilforening har
vanskelig for å finne igjen
vann- og sjørelaterte aktiviteter i kommuneplanen. Er fjorden, og menneskene som skal

bruke den, blitt glemt? Hvor
er kriteriene for foreningenes
muligheter for utvikling nedfelt i kommuneplanen?
Det er viktig at alle lag og
foreninger, ikke bare i Oslo, men
over det ganske land, engasjerer seg mot politikerne og får
regattabaner og treningsområder på sjøen inntegnet i kommuneplanen på sitt hjemsted.
Noen streker i et kart og en
kort beskrivelse kan sikre seilsporten og andre sjørelaterte
idretter god utvikling. Dette
kan kommunene gjøre uten
at det koster en krone, kun et
bevisst engasjement.
Oslo Seilforening vil nå engasjere seg for å få politikerne
i tale for å få fokuset over på
idrettslagene og menneskene
sin plass i Oslofjorden.
God sommer!
Dagfin Simonsen,
nestleder i Oslo Seilforening

SEILINGENS DAG – LØRDAG 20. AUGUST KL 12:00 – 16:00

SEILSPORTSLIGAEN 2016

Oslo Seilforening og KNS
arrangerte det første
stevnet i seilsportsligaen på
Tjuvholmen 20.-22. mai.

gjøre for å sikre medlemmene
bedre idrettsvilkår?
Prosjektet ”OS mot 2025”
ble startet med mål om å regulere øy og vannspeil. Et bølgevern skulle omkranse øyas nærområde for å sikre området mot
all skadesjø fra nyttetrafikk som
går i leden bare et steinkast fra
Lille Herbern. Et basseng hvor
barn og unge er beskyttet for
farlig ferdsel ble svært høyt
prioritert. At det også kan brukes som kyststi på yttersiden av
Bygdøy bør kunne verdsettes
høyt av byens befolkning.
Et
møysommelig
arbeid startet og vi møter det
mange
hodede trollet i Oslo
kommunes byråkrati – mange
hyggelige mennesker som hver
for seg ivaretar sine ansvarsområder og er spesialister på
sine områder. Ikke alltid oppleves de som samordnet, men
mere som bremseklosser og
bakstreverske. Har de forståelse for at også en idrettsforening må kunne få utvikle seg i
takt med nåtidens forventninger og krav? Skal vi ikke alle
sammen jobbe for at vi skal
kunne leve sunt og godt i en
ren natur?

SKARA ARKITEKTER AS

SEILFORENING

Seilingens Dag er en åpen
dag for publikum der vi inviterer alle som vil prøve seilsport hos Oslo Seilforening.
Foreningen stiller med
åpen havn hvor de besøkende

kan komme og prøve turseiling, Express-seiling, jolleseiling, flerskrogseiling og
kajakkpadling gratis.
Vi stiller med instruktører
som vil veilede og hjelpe til

med undervisning og prøveseiling av de forskjellige
båtene.
Elias kommer og det blir
kullseilingsshow kl 1400.
Hjertelig velkommen!

TERMINLISTE/AKTIVITETSKALENDER
08.–12. aug
15.–19. aug
15. aug
15. aug
16. aug
17. aug
17. aug
18. aug
18. aug
20. aug
22. aug
Fullstendig
hjemmeside.

Sommerleiren Seilglede 3 på Lille Herbern (SFO/Dagtid)
Sommerleiren Seilglede 4 på Lille Herbern (SFO/Dagtid)
Listen for vinteropplag legges ut for de som hadde plass forrige vinter
Kurs Voksenseiling starter
Start OS og KNS tirsdagsseilaser for entype kjølbåter
Start KNS og OS onsdagsseilaser for Norrating / Tur- og hav
Første dag flerskrogsgruppa
Første dag kortbaneseiling høst
Første dag ungdomsgruppa høst
Seilingens Dag
Første dag vannsportklubben høst
aktivitetskalender med alle foreningens aktiviteter finner dere på foreningens

