HAUGESUND

2-KRONA: 2-Krona er velegnet for både barn og voksne.

NYTT FRA HAUGESUND SEILFORENING • www.haugesundseilforening.no

MIDT I BYEN: Klubbregatta i Smedasundet for jolleseilerne under Havnedagene i Haugesund.

JOLLEGRUPPEN

Liten seilforening i stor vekst
Satsing på rekruttering og
et stort engasjement fra
trenere, seilere og foreldre
har bidratt til at Haugesund
Seilforening har en jollegruppe i sterk vekst.

SEILmagasinet 2014/8

seilere og oppleve tettpakkede
startfelt og krevende forhold.
Fokus er ikke først og fremst
på plassering og resultater,
men på å utvikle seg og lære
mest mulig og på å ha gode
opplevelser både på sjøen og
sosialt.
Ekstra gledelig er det at
klubben i tillegg til en aktiv
gjeng med litt mer erfarne seilere også har en stor og lovende nybegynnergruppe. I år har
totalt åtte helt ferske seilere
gjort en stor innsats for å lære
seg å mestre Optimisten, og de
vil forhåpentlig sikre høy aktivitet i jollegruppen i mange år
fremover.

AV ELIN TOLLEVIK GARVIK • Etter
noen rolige år har jollegruppen i Haugesund Seilforening
vokst kraftig i de siste årene.
Det er nå over 20 Optimistseilere, i tillegg til flere Zoom8og Laser-seilere i klubben. Det
er det høyeste antallet på
mange år.
Inngangsporten til seilforeningen har for mange vært
sommerleiren «Gøy på vannet». I år ble den arrangert for
tredje gang, og tilbudet er blitt
så populært at det tidligere
har vært venteliste for å være
blant de 30 det har vært plass
til på leiren. I år var det derfor
invitert til leir to uker på rad
slik at enda flere fikk delta. I
løpet av leiruken får deltagerne oppleve sjø- og båtliv,
de lærer knuter og sjøvettregler, drar på skattejakt og
utflukter og bader masse. Selv
om det ikke er seiling som har
hovedfokus, er leiren en fin REGATTAER: NC i Arendal – et av årets mange høydepunkter.
introduksjon til miljøet i jollegruppen. Mange deltagere har
det så gøy at de kommer tilbake for å delta på Optimistnybegynnerkurs og blir aktive
seilere i jollegruppen.
I løpet av sesongen 2014
har jolleseilerne i Haugesund
deltatt på flere lokale arrangementer, blant annet klubb
regatta under Havnedagene i
Haugesund og klubbmesterskap. I tillegg var Haugesund
Seilforening arrangør for POPULÆR SOMMERLEIR: «Gøy på vannet» har blitt så populær at den
KM 2-Krona og KM Optimist, i år ble arrangert over to uker.

ALDER INGEN HINDRING
Kretsmesterskapet i 2-Krona,
som ble gjennomført i midten
av september ved seilforeningens seilstasjon, hadde deltagelse i alle aldersgruppen.
Ni båter stilte til start og de
ni lagene, med to personer

70

Zoom8 og Laser Radial og 4.7
i september.
For en liten klubb er det
også viktig å oppsøke større
miljø. I forkant av 2014-sesongen var flere av seilerne på
rekruttsamling i Stavanger, og
de deltok også på pinseleir i
Ran Seilforening. Slike arrangementer er både lærerike og
sosiale. I 2014 har Haugesund
Seilforening hatt deltagere i Aog B-klassen i norgescup, seilere i nordisk juniormesterskap
i Zoom8 og deltagere i Junior
Cup under stor-NM i Stavanger. Det er et høydepunkt å
være med på store arrangementer som dette, treffe andre

på hvert, konkurrerte på høyt
nivå om seieren. Det som er
det fine med 2-Krona-joller,
er at de kan seiles av seilere
i alle aldre. Totalalder på det
yngste laget var knapt 24 år,
mens det eldste laget nærmet

seg 90 år til sammen!
I mange år har vi annonsert seiling blant annet med
slogan «barn og voksne i
samme båt». Dette ser ut til å
virke og gir godt håp om enda
flere båter til start i 2015.

ELIN TOLLEVIK GARVIK

For noen av SEILmagasinets lesere er
Haugesund Seilforening kjent. For de
som ikke kjenner oss: Vi er en rett over
50 år gammel (eller ung) forening. Vår
seilstasjon ligger i nydelige omgivelser
ved Førresfjorden litt sør for Haugesund. I en beskyttet vik er det et bryggeanlegg for 50 båter. Det er en gjestebrygge i viken ved siden av, hvor vi også
har en bøyehavn.
Naustet huser nesten 30 joller (Optimist og Zoom8) og rundt åtte 2-Kronajoller står på plenen disponible for våre medlemmer. Klubbhuset
blir hyppig brukt for samlinger i storbåt-gruppen, ved treninger
for jolleseilere og for kurs relatert til (regatta-) seiling og båtliv
generelt.
Det er fint med gode fasiliteter, men det er enda bedre at det
blir brukt! Vår storbåt-gruppe er primært aktiv som turseilere,
både individuelt og i felles-turer. Antall kjølbåter som deltar i
regattaer er begrenset. Styret ønsker å se på muligheter for å
få flere aktive kjølbåtseilere. Det er mulig at vi vil fokusere på
Express-klassen i og med at den kan ha en lav terskel for regattaseiling. Det vil kunne gi mer liv i tirsdagsregattaene som
er blitt arrangert sammen med Karmøy Seilforening i mange år.
Etter noen år med lavere aktiviteter har vi nå en veldig aktiv
jollegruppe. Det er ikke få ganger vi har 20–25 unger på sjøen på
treninger. Dette har resultert i deltagelse av våre seilere på de fleste NC-er, andre samlinger på Vestlandet og til og med jr.-nordisk.
Det som startet som en aktivitetsuke i begynnelsen av sommerferien, er blitt en god rekruttering for unge seilere. I år ble
«Gøy på vannet» arrangert for tredje gang, og – på grunn av stor
etterspørsel – nå to uker etter hverandre. Med vanlige treninger
om våren og høsten, innetreninger i vinterperioden og ad hoctreninger i sommerferien, er det aktiviteter i jollegruppen gjennom hele året.
Vårt 2-Krona-prosjekt har kommet inn i en ny fase. For noen
år siden samarbeidet vi med en del bedriftsidrettslag og friluftsorganisasjoner og bygde opp et miljø med tilsammen nesten 20
2-Krona-joller i distriktet. Nå blir de brukt til opplæring og ukentlige regattaer. For neste år er det planer om å utvide miljøet med
lagseilas; både for egne seilere og tilreisende. Med «boats provided» er det en utmerket mulighet for seilforeninger i andre deler av
Norge til å komme til Haugesund for å delta i spennende regattaer.
Frank Hendrikse, leder i Haugesund Seilforening
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