SEILFORENING

Historisk kongepokal
Det er med stolthet og stor glede jeg
gratulerer Jostein og Asbjørn Grødem
som igjen ble norgesmestere i Snipe og
nå også vinnere av mesternes mester på
hjemmebane.
Sammen med resten av laget, Karen Kristoffersen, Lise Gehrken og Trym
Markussen, vant de mesternes mester
og mottok kongepokalen av HM Kongen
på seilerfesten i Oslo. Tre spennende finaleseilaser avgjorde det hele.
Etter to seilaser var det 1–1 mellom
båtene til Jostein Grødem og Kristian Nergaard. I den siste seilasen avgjorde Åsgårdstrand-laget konkurransen med en suveren
seier.
Som jeg har skrevet om tidligere, er formatet til seilsportsligaen og mesternes mester en spennende konkurranseform som
har kommet som et friskt pust inn i seilsportsmiljøet.
I skrivende stund feirer vi kongepokalen og Åsgårdstrandlaget på seilerhuset sammen med både junior- og senior-seilere.
Vi kjører «replay på tracking» av finaleseilasene, og Jostein og
laget setter oss inn i båthåndtering og ikke minst den avgjørende
taktikken som førte frem til seier.
Jeg takker alle medlemmene i Åsgårdstrand Seilforening for
en flott sesong med mye moro på sjøen, regatta-arrangementer,
dugnader og seilaktiviteter på alle nivåer.
Jeg ønsker alle en god jul og godt nytt seiler-år!
Geir Lundkvist, leder i Åsgårdstrand Seilforening

Pepperkakebaking, bowling og ski
Sesongen er dessverre over
for denne gang, men i jollegruppen holder vi kontakten
gjennom vinterhalvåret
med mange forskjellige
aktiviteter.
AV PER ARNE HØSTVANG • Programmet blir fullt med pepperbakekakking, bowling og
ski. Dessuten er vi så heldige
å få være sammen med Horten Seilforening og Horten
Roklubb i svømmehallen hver
søndag – før åpningstid.
Klubbmesterskapet i Optimist ble en forrykende avslutning på årets sesong. Alle seilerne gjorde en utmerket innsats,
der det gjaldt å være først over
startlinjen, først på toppmerket
og først i mål. Sindre Sørebø
trakk det lengste strået til slutt
og ble klubbmester 2017.
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Til tross for iherdig fokus
på Optimisten, har RS Fevaene fått luftet seg litt på slutten av sesongen. Mange av
barna i jollegruppen vil seile
litt annet enn Optimist også,
og da kommer RS Feva-ene
til sin rett. De vil bli seilt mer
til neste år. Vi har litt å jobbe

med for rekruttering inn mot
seilsportsligaen. Litt større
barn er hjertelig velkomne
innom hvis de synes denne
båttypen ser spennende ut.
Takk for en flott seilersesong. Vi gleder oss allerede
til neste år!

Vel blåst for mesternes mester 2017
Igjen var vi stolte arrangører av mesternes
mester sammen med Norges
Seilforbund.
STRÅLENDE SEILFORHOLD

KLARE VINNERE

OPTIMALT SEILSPORTSENTER

AVSLUTNING: Stor feiring av flotte resultater for store og små seilere
på Seilerhuset.

AV GEIR LUNDKVIST • Mange
dugnadsivrige
medlemmer
bidro til at vi kunne gjennomføre et vellykket arrangement

med 30 lag og 120 seilere, et
stort antall supportere og en
arrangørstab på over 30 personer. Det vi hørte fra deltagerne var at seilsportssenteret
vårt var som skapt for denne
typen arrangementer.
Regattabanen er publikumsvennlig, og det er kort
avstand ut for seilerne. Det
er gode seilforhold, et stort
varmt seilerhus med bevertning og i nærheten er det hotell for overnatting.
Bildene under får tale for
seg – Åsgårdstrand Seilforening er klare for flere slike
seilarrangementer!
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