NESODDEN
– Det er med stor glede jeg tar fatt på
sesongen som gjenvalgt leder for Nesodden Seilforening. Det blir min fjerde
sesongen som leder, og ennå er det mye
å holde på med. Bra er det!
Årsmøtet er avholdt og Eva Korneliussen, Bjørn Clausen, Adrian Bates og
Rune Wallner har overlatt stafettpinnen
til Vibeke Lunel Ohrberg, Tormod S. Petersen, Michael Schulz og Erik Eriksen
som styremedlemmer og ledere for sine
respektive utvalg. Takk for innsatsen til
avgående og velkommen i styret til påtroppende. Takk også til alle
andre som har hatt verv og bidratt i året som har gått!
Styrearbeidet er allerede godt i gang og det er utrolig morsomt å se hvordan «ferskingene» setter sitt preg på styret. Et styre
som er i balanse mellom kontinuitet og nyskaping, er voldsomme
saker, og som leder er det bare å holde seg fast og prøve å følge
med etter fattig evne.
Årets store løft blir å arrangere NM for Optimist og Europajolle helgen 14.–16. august. Da skal det syde av liv og røre på
Steilene. Regattasjef Alf Magne Andersen er i gang med planleggingen, og jeg gleder meg som en unge til å være med på
dette. Vi kommer til å lage et flott arrangement, og så får vi håpe
at værgudene er på vår side. I tillegg til dette arrangementet blir
det arrangert seiling så å si hver dag hele sesongen, på alle nivåer.
I tillegg til gjengangere som Steilene rundt, klubbmesterskap, OS
Cup, høstcup og så videre, snakker Colin Bevan varmt om sin nyskapning: «Par Regatta» eller var det «Romantikk Regatta»? Navnet tilsier at dette blir hotte saker, og det treffer midt i blinken
på seilforbundets satsning på å tilby også turseilerne gode tilbud
innenfor rammene av «organisert» seiling. At det trimmes seil og
ropes styrbord her og der, skal nok skape dynamikk i romantikken!
Vi sees på Steilene!
Øyvind Degnes, leder i Nesodden Seilforening

COLIN BEVAN

PS: Også i år ser det ut til at våre nybegynnerkurs er fulltegnet,
og når samtidig fjorårets nybegynnere blir med videre, lover det
godt for fremtiden.
PPS: Lykke til alle dere ivrige, hyggelige, kompetente og ubetalte dugnadsfolk og seilere som gjør dette mulig. Pass på at dere
hygger dere mens dere bidrar med denne fantastiske innsatsen
som til sammen er med på å skape Nesodden Seilforening.
PPPS: Følg med på hjemmesider, Facebook, e-post. Det skjer
masse fremover nå!

STARTTRENING: Nesodden Seilforening setter ekstra fokus på start
trening på årets onsdagsregattaer.
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SESONGSTART: Seilsesongen er her – det er bare å melde seg på!

STORBÅTGRUPPEN

Sesongstart – endelig er vi igang igjen!
I disse dager åpner vi havnen på Steilene.
AV COLIN BEVAN • En ivrig dugnadsgjeng har satt av tid i vinter og i vår for at havnen skal
være klar til å ta imot båter –
både seilforeningens medlemmer og gjester. Havnen vår har
en unik beliggenhet i særdeles vakre naturomgivelser. Vi
må sørge for at alle blir godt
ivaretatt og opplever Steilene
som den hyggeligste havnen i
Oslofjorden.
Derfor oppfordrer jeg alle:
Gi en hjelpende hånd til båter
som kommer til oss, og spesielt de som åpenbart sliter med
å legge til – det er hyggelig for
alle parter.
Her følger informasjon om
noen av sesongens aktiviteter.
God sesongstart!

COLIN BEVAN

Dette blir et topp år!

COLIN BEVAN

SEILFORENING

KLART: Colin Bevan har vårprogrammet klart.

NORTH SAILS TRENINGSAMLING
Samlingen avvikles på Steilene 2.–3. mai. Dette er et flott
tilbud for storbåtseilere på alle nivåer, enten du seiler tur eller
regatta. Det koster ingenting å delta, og her får man nyttige
eksperttips i løpet av en helg, så det er bare å melde seg på.

STEILENE RUNDT

STEILENE 3 DAGERS

Under onsdagsregattaene i
år vil vi trene med ekstra fokus på starten, og vi legger
opp til en ekstra start før den
ordinære starten. Erfarne regattaseilere fra egen seilforening vil bistå den enkelte
båt som trenere.
Regattaserien starter 22.
april med en treningsseilas.
Første tellende regatta blir
29. april og fortsetter så
hver onsdag til og med 30.
september, kun avbrutt av
sommerferien. Siste seilas
før ferien blir 24. juni, og vi
starter opp igjen 19. august.
Vi legger inn to ekstra treningsrunder 6. og 20. mai.
Her er det bare å melde
seg på, selv om man ser at
man ikke rekker å være med
på alle seilasene.

Steilene 3 dagers starter 14. mai, Kristi himmelfartsdag, og
avsluttes 16. mai. Dette er en flott turregatta med høy sosial
faktor. Får vi se noen nye fjes i år?

KRETSMESTERSKAP
Nesodden Seilforening tok i fjor initiativet til at kretsmesterskapet for storbåt skulle gjøres om til en ranking. Alle som
deltar i en av de tellende regattaene, som for eksempel Isbrytern og Oslofjorden Rundt, blir automatisk med i rankingen
og kjemper om å bli kåret til kretsmester – jo flere regattaer
du deltar i, desto større er muligheten for å bli kretsmester.
I tillegg til å kåre en kretsmester, konkurrerer de ulike seilforeningene om å bli beste forening sammenlagt – og det bør
bli oss! Det gjelder altså å delta i de regattaene som inngår i
Indre Oslofjord Big Boat Serie.

PAR-REGATTA/ROMANTIKKREGATTA 6. JUNI
Mer informasjon om denne og invitasjon kommer via Facebook-siden «Storbåtseiling i Nesodden Seilforening» og på
e-post. Det blir spennende å se responsen på denne regattaformen, og vi håper virkelig at mange stiller.

AVSLUTNING VOLVO OCEAN RACE
I forbindelse med målgangen i Volvo Ocean Race i Göteborg
26.–28. juni, blir det felles middag på Sjømagasinet like ved
kanalen i Göteborg. Har dere lyst å være med på dette send
en e-post til regatta@nesodden-seiforening.no.
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