SEILFORENING

Seilvenner!
Når dere leser dette har vi i Nesodden
Seilforening nettopp hatt årsmøte, og
klargjøringen for ny sesong er for alvor i gang. Og jaggu er det ikke valgt
ny leder også. Etter å ha sittet i styret
i ni år, hvorav fem år som leder, trenger
jeg avløsning og foreningen trenger nytt
blod i lederstolen. Og mitt lille hus trenger maling, gresset trenger klipp, fruen
trenger samvær og slike ting.
Det å være leder i en mellomstor seilforening er en givende og lærerik opplevelse. Det er mye jeg har lært her som jeg tar med meg videre
i jobbsammenheng. I en forening der aktiviteten skjer i utvalgene
og styret er til for å hjelpe utvalgene, blir det mye jobbing med
budsjett og handlingsplaner. Når det er på plass, blir det mer å rusle
rundt og smile og snakke med folk. Og det liker jeg godt.
Det er så mange fine og trivelige folk å være sammen at det
å lede en slik forening gir mer tilbake enn det man gir selv. Det
gjelder også miljøet rundt foreningen; kommune, krets, andre
foreninger og så videre.
Det er mange som sutrer over dårlig samarbeid med kommunen, men der er jeg ikke med. Makan til flotte folk og innsatsvilje.
Sammen gjør vi Steilene til et fantastisk sted å være for seilere
og gjester og andre som kommer til denne perlen i Oslofjorden.
Men nå skal det seiles. Masse! Både X-Red Dingo, den nye
brukte Melgesen, J/70, Xpronto, Carmencita, Milla, og andre skal
nok få kjørt seg i løpet av sommeren. Jeg ønsker det nye styret
lykke til. Takk for alt foreningsarbeid jeg har fått være med på.
Øyvind Degnes, leder i Nesodden Seilforening

JOLLEOPPSTART 2017
Dagene blir lengre, temperaturene stiger og langsomt kom
mer vi i gang igjen.
AV MICHAEL SCHULZ • Jollegruppen har veldig gode rutiner og det
kan vi være stolte av. Mange bidro i fjor til uketreninger tirsdager
og torsdager, til felles deltagelse i flere store regattaer i Norge,
Tyskland, Nederland og Sverige, til to Steilene seilcamper, innetrening om vinteren, skihelg på Nordseter og dugnader.
Nå ser vi fremover: Vi gleder oss til å bruke vår nye RIB, spandert av foreningen, til å gi et enda bedre tilbud til jolleseilere på
alle nivåer. Vi skal også bruke båter, havn, klubbhus og tilhenger.
Derfor må vi – i år som i fjor – holde alt i stand. Og det går best
hvis vi deler på oppgavene og jobber på lag.
Oppstart for nybegynnerne er i slutten av april, men de ivrigste
har startet allerede i Spania og i Nevlunghavn. Snart er det Frostbite i Son, så er det Easter Regatta i Nederland og samtidig har vi
fullt fokus på forberedelser til NC. Og vi trenger alles innsats for
OAS kretsmesterskapet for joller 19.–20. august på Steilene!
I år har vi også planer om å starte en gruppe for Laser-seilere
på Nesodden. Mange av de unge ser frem til seile en større båt
enn Optimist. Kanskje noen av de eldre optimistseilerne eller andre medlemmer lyst å prøve seg i en Laser?
Takk til alle som støttet fjorårets jollearbeid.
Jeg ønsker lykke til til den nyvalgte jolleforfru!

Nytt år, nye sjanser – i første divisjon
Vår åttendeplass i fjorårets
seilsportsliga ga oss auto
matisk kvalifisering til å
delta i årets første divisjon.
AV ALF MAGNE ANDERSEN • Fra
klubben vår deltok det i fjor et
spenn på seilere i alderen fra
15 til 50 år. Det er et mål å få
med flere jenter for den kommende sesongen.
Foreningene som har deltatt, har vist seg frem på en
veldig positiv måte og det legges merke til at også vi, Nesodden Seilforening, deltar. Resultatmessig hadde vi i 2016
en stigende kurve og vi toppet
serien med en fjerdeplass i
siste stevne. I år, som fjor, blir
det avviklet fire stevner som
danner seilsportsligaen:
13. og 14. mai i Oslo
24. og 25. juni i Sandefjord
5. og 6. august i Larvik
8.-9. september i Moss –
med fest på lørdagskvelden.
Vi ønsker at alle medlemmer som har lyst å delta på
et eller flere stevner, kontakter Henrik Halvorsen Bucher
(mobil 954 15 102) eller Alf
Magne Andersen (913 09
492) for å vise sin interesse.
Det er et mål at båten skal
seile best mulig i hver enkelt
seilas, og fokus fra alle fire

som deltar i hvert stevne vil
derfor være å pushe båten
så fort som mulig. All seiling
foregår i J/70, og i fjor hadde
vi kun trening dagen i forkant
av hvert enkelt stevne gjennom bruk av arrangørens båter. Dette var viktig, men ikke
nok. I år har vi en Melges 24
i foreningen som ikke er ulik
J/70. Derfor er det et håp om å
kunne trene noe mer i forkant
hvert stevne.
Oppfordringen går herved
til hvert medlem som har lyst
å prøve seg i hektisk seiling i
sonen mellom jolle og kjølbåt
om å melde interesse for deltagelse. Tror du dette passer
for deg, så ikke nøl med å melde fra. Det vil som før nevnt
være mulig å trene i Melges

24 på forhånd, og dette vil
gi deg svaret på om du synes
dette passer deg.
Nesodden Seilforening er
arrangør sammen med KNS
for stevnet i Oslo 13.–14. mai.
Vårt ansvar er å avvikle alle
seilaser på én av to baner.
Øyvind Degnes og Alf
Magne Andersen er våre kontaktpersoner og de trenger flere medlemmer som kan stille
i startbåt eller bøyebåt. Ring
eller send en SMS til Øyvind
(913 25 609) eller Alf Magne
(913 09 492) dersom du kan
stille opp begge eller en av
dagene. Alle som har lyst å
lære mye seiling denne dagen
er velkommen som medarrangører.
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SEILSPORTSLIGAEN: Det er stor enighet blant seilerne som deltok på
ett eller flere stevner, at det har vært både intenst, morsomt og ikke
minst veldig lærerikt å delta i seilsportsligaen.

STORBÅTUTVALGET

Sesongen kommer!
Om noen ganske få strakser
er det april – båtpuss og
seilsesongen nærmer seg –
herlig!

AV COLIN BEVAN • Vi i storbåtutvalget har forsøkt å bidra til
at «mørketida» ble litt kortere
og at alle får litt maritimt påfyll i varierende omfang og
innhold.
Christen With var nylig på
besøk og fortalte om seiling
i lette vinder. Christen er en
utrolig kunnskapsrik mann som
villig deler sin kunnskap med
andre. Stor takk til Christen for
at han stiller opp på dette.
Om noen dager kommer Pål
Berntsen fra With Marine. Han
tar for seg ulike spleiser med
moderne tauverk. Er ikke arrangementet fullbooket (maksimalt 30 plasser), så meld deg

på og lær noe nytt og nyttig.
Vi håper også mange blir
inspirert til å utforske nye steder etter en kveld med Magne
Klann. Han holder foredraget
sitt, «Kjente og ukjente havner
langs Skagerrakkysten», 5. april.
Til slutt vil vi trolig ta
for oss en gjennomgang av
endringene i de nye kappseilingsreglene 2017–2020. Det
er nyttig og nødvendig for regattaseilerne.
Hvis du kommer på andre
temakvelder du kunne tenke
deg i kommende vintersesong,
er vi selvsagt svært takknemlig for alle innspill.
Etter hvert som vi nå går
inn i en ny sesong, håper vi

ellers på et solid og godt oppmøte på arrangementene. Få
ting gleder en arrangør mer
enn en rask og god påmelding.
Meld deg på vår onsdagsregatta Steilene Rundt. Oppstart
er om en drøy måned, 26. april.
I år er det 10 år siden Svein
Søderlund og Sigurd Parmann tok initiativet til Steilene 3 dagers. Husk å melde deg
på denne flotte og populære
sosiale seilasen.
Vi sees på fjorden!
KUNNSKAP: Christen With er
en av dem som har delt av sine
kunnskaper i Nesodden Seilforening i vinter.
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