ASKØY

Nytt aktivt år
Askøy Seilforening seiler inn i det nye
året med et høyst vellykket år bak seg.
2015 var preget av VM i Yngling og
ellers god deltagelse i mange regattaer lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
Vi oppgraderte havnen og ferdigstilte
klubbhuset.
Tilbakemeldingene fra våre seilvenner i Yngling-miljøet var overveldende.
Mer fornøyde seilere skal du lete
lenge etter. En stor takk til de som var
med på å gjøre dette til den suksessen
det ble for Askøy Seilforening og deltagerne.
Askøy Rundt ble lagt om og tilrettelagt for bruk av seilsportsenteret heller enn overnatting på Herdla. Noe diskusjon var det
innad i foreningen om denne tradisjonsrike regattaen kunne endres, men tilbakemeldingene var gode og suksessen blir gjentatt
i 2016.
En ny utfordring i 2016 blir å øke deltagelsen i Seilmakeren
Doublehanded. I den anledning skal regattaen legges om og pitstop blir hos våre gode seilervenner i Haugesund. Dette er årets
utfordring på kysten. Vi i Askøy Seilforening lover sol, medvind og
et godt arrangement. Du er hjertelig velkommen.
Laget fra Askøy, med Karl Petter Haugen i spissen, har kvalifisert seg til seilsportsligaen i 2016, og vi ser frem til å følge dem i
den nye ligaen. Personlig er jeg glad for at Norges Seilforbund har
tatt dette initiativet og ønsker dem lykke til med ligaen.
Askøy Seilforening skal sammen med Ran Seilforening arrangere to helger i begynnelsen av september.
Så vil jeg bare ønske alle seilere et godt nytt år og – meld dere
på. Det gjelder både regatta, dugnad og ellers frivillig arbeid i
foreningene. Her er mye å gripe fatt i. Alt fra jolleseiling, kai og
kran til båtpuss og arrangøroppgaver på fjorden.
Vi trenger alle. Vi har et flott miljø, og det blir helt sikkert
bedre med flere av både nye og gamle.
Til slutt: Shetland Race har 30 års-jubileum og starter 22. juni
2016.
Andre Farstad, leder i Askøy Seilforening

VINTER: Det er vinterstemning på seilsportsenteret på Askøy.

THORVALD HAARBERG

SEILFORENING

KOMPAKT: På Askøy Seilforenings flotte seilsportsenter ligger det godt til rette for kompakte arrangementer.

GJENNOMFØRING AV EN STOR INTERNASJONAL REGATTA

En meget positiv erfaring
Under planlegging av
større internasjonale arrangementer, i vårt tilfelle
Yngling-VM 2015, vil det
alltid komme opp spørsmål
om man har nok personell
til å besette alle «stillinger»
i henhold til kravene til
denne type mesterskap.
AV JAN RUNE HOPLAND • Under
budsjettarbeidet ble posten
internasjonal hjelp satt høyt,
og den var en av de desidert
største postene på budsjettet. Det var satt av penger til
reise, opphold, innkvartering
og bespisning for personer fra
Russland, Danmark, England,
Australia, Tyskland og Sveits.
Heldigvis viste det seg å ikke
bli så dyrt når regningene fra
de enkelte kom på bordet.
Vi bommet positivt, det vil

si at kostnadene endte på bare
60 prosent av budsjettet, så
dette ble for oss en god erfaring rundt kostnadsnivået for
internasjonal hjelp. Vi ble ikke
skremt etter dette.
Det var en meget positiv
og fin gjeng som kom til seilsportsenteret på Askøy. De
kjente hverandre ikke fra før,
men det var ikke tvil om at
dette var noe de hadde vært
med på før.
Dommere, jury, målere og
regattasjef var til sammen ni
personer og av disse var to norske. I mesterskapet deltok det
ni nasjoner, 36 båter og 108
seilere med følge. Arrangementet varte i syv dager med fem
dager regatta, i et såkalt kompakt arrangement som betyr at
alle sover og spiser i anlegget
med regattaområdet like ved.

Vi var nervøse lenge på hvor vi
ville lande budsjettmessig.
Vår erfaring er at kostnadene ved å engasjere hjelp
til arrangementer utenfra er
overkommelige, og at dette er
en utmerket løsning hvis det
lokalt eller nasjonalt skorter
på kvalifiserte folk. Kostnader for flyreise, opphold på
eget anlegg samt bespisning
sammen med seilere, var på
et slikt nivå at vi gjerne gjør
dette igjen. Det kan også være
aktuelt ved mindre lokale arrangementer hvis vi skulle
trenge det.
Når det gjaldt resultatet
etter mesterskapet, med all
den frivillige hjelp som ble utført i løpet av uken samt sponsorer, så landet vi på et resultat på 41mprosent pluss. Det
er vi svært godt fornøyde med.

Hvordan jobbe dugnad?
Når dette skrives, legges
de siste puslespillbitene
på plass når det gjelder
regattasesongen 2016.
AV OLE-JØRGEN MICHELSEN • Etter planen skulle 2016 bli en
roligere sesong ettersom vi
hadde det svært hektisk i fjor.
Det blir det imidlertid ikke.
Arrangementene er kanskje
ikke så store, men de er flere,
og noen har format som vi ikke
har vært borti før slik som for
eksempel NSFs seilsportsliga.
Etter planen tar jeg først
en ringerunde og forsøker å
få på plass nøkkelpersoner
til de ulike arrangementene.
Når dette er gjort, innkaller
jeg alle disse personene til et
felles møte, og disse utgjør så
Askøy Seilforenings regattakomité for 2016.

I felleskap finner vi ut hvor
mange mennesker vi trenger på
sjøen i tillegg til nøkkelperson i
de ulike arrangementene. Når vi
har fått dette i havn, planlegger
jeg å sende ut en e-post til alle
medlemmer slik at alle får tilbud om å melde seg på de ulike
arrangementene for at de på
denne måten kan få fylt opp sin
dugnadskvote for 2016.
Dersom du allerede nå vet
at du vil være med på ett eller
flere arrangement eller knapt
kan vente med å melde deg på,
kan du ta kontakt med meg el-

REGATTASJEF I ASF: Ole-Jørgen
Michelsen.
ler Harald Gjøseter i styret. Vi
formidler kontakt videre til de
aktuelle ansvarlige for de ulike
arrangementene. Det kreves
ingen spesielle forkunnskaper
annet enn at du er villig til å
være med og hjelpe til.
Jeg håper å høre fra deg!

MORTEN JENSEN
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ARRANGØRDUGNAD: Fra venstre Rolf Erik Hoff og regattasjef Torbjørn
Halvorsen med startbøyer i Seilmakeren Doublehanded 2015.
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