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SØLYST: Stavanger Seilforening gleder seg til å arrangere NC i juni.

OPTIMIST OG LASER

Velkommen til norgescup i Stavanger 10. og 11. juni
AV EINAR TALGØ • Som i tidligere jollearrangementer gjennomføres denne norgescupen
med utgangspunkt i seilforeningens havneanlegg på Sølyst.
Seilingen vil pågå i skjermet farvann like ved. Dette
er et grundig gjennomprøvet

konsept fra tidligere arrangement, som har gitt gode tilbakemeldinger fra de som deltar.
Det er derfor en glede å
kunne ønske jolleseilere i de
nevnte klassene hjertelig velkommen til norgescup i Stavanger 10. og 11. juni. Mer

informasjon finnes på foreningens nettside: www.stavangerseilforening.no.

STAVANGER SEILFORENING

Stavanger Seilforening
har markert seg som en
dyktig arrangør av nasjonale
regattaer for både joller og
kjølbåter. I juni 2017 slår vi
til igjen – denne gang med
norgescup for Optimist og
Laser.

NORGESCUP: Alt er klart for
jolleregatta på Sølyst.

Miljø også for pensjonistene

annet sørget for smurte rund- samles en gradvis voksende
stykker, kaffe og ikke minst gjeng av de som etter hvert
tømming av askebeger.
har passert yrkesaktiv alder i
Det siste var viktig den
klubbhuset. Foreløpig er det
gang, men er heldigvis ikke
ikke organisert noe tilbud
like relevant i dag. Det var av smurte rundstykker eller
alltid nok å prate om og enga- lignende, men det har vært
AV EINAR TALGØ • Miljøet for sjementet var stort. Imidlertid, tilløp til individuelle initiativ
pensjonistene i foreningen har når vi kom noen år inn i inne- med servering av boller og
naturlig nok også variert gjen- værende årtusen, rant disse
kaker sammen med kaffen. Nå
nom årene. Jeg husker tilbake
organiserte samlingene grad- – som før – er det mer enn nok
til 1980- og 1990-årene.
vis ut i sanden. Årsaken var at
å prate om og engasjementet
Den gang oppfattet vi, som
pensjonistene etter hvert ble
er fremdeles stort. Det’ drøftes
da var yngre og fremdeles yr- «enda» eldre, og enkelte falt og løses mange verdensomfatkesaktive, pensjonistene som
også fra.
tende problemer sammen med
eldre og til dels litt satte menOver tid vil alltid ildsjeler de mer lokale tingene internt
nesker. Mange var imidlertid
og miljøskapere komme og gå. i foreningen, som vi også er
ytterst aktive. For eksempel
Nå er det heldigvis ting som
opptatt av.
møttes de fast hver mandag
tyder på at foreningen kan
De nye torsdagssamlingene
ved lunsj-tider i foreningens
gjenoppta gode tradisjoner for er for øvrig ikke bare for penklubbhus på Sølyst. Der var dens eldre medlemmer: Hver sjonistene. Også andre som
det flere ildsjeler, som blant torsdag, ca. ved lunsj-tider, har anledning å stille på torsdager midt på dagen er mer
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enn velkomne.
I skrivende stund er vi inne
i første uke med sommertid.
Våren er kommet og de første
båtene sjøsettes til helgen. Sesongen i dermed i gang, og da
tenker jeg at vi får enda mer
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Stavanger Seilforening er en
av landets eldste og største
seilforeninger. Følgelig har
det alltid vært et varierende
antall pensjonistmedlemmer
i foreningen.

TORSDAGSKLUBB: Samtalen går livlig og engasjementet er stort. Fra
venstre Fred Arild Jensen, Lars Larsen, Frode Johannesen, Carsten
Bowitz og Andre Tandrevold (ikke pensjonist enda).
å snakke om; for eksempel erfaringsutveksling og tips i forbindelse med vårpussen, nye
steder å seile til, får vi sommer
i år eller blir den droppet slik
som i fjor – og mye mer.
Nå har jeg selv fått offisiell status som pensjonistmedlem i foreningen, og da
er det kanskje også på tide
å vurdere eget selvbilde opp
mot min tidligere oppfatning
av pensjonister. Synet mitt på
pensjonister er nemlig meget
annerledes nå, enn det var for
30 år siden.

Generelt er det viktig for
seilforeningene rundt i landet
å ivareta denne målgruppen.
Godt miljø for pensjonistene
vil ofte ha gjensidig og praktisk nytteverdi.
Selve miljøet må bygges
opp og utvikles internt blant
de det gjelder, men så er det
et viktig poeng at foreningene
kan bidra med å legge forholdene til rette. Det trenger
hverken innebære mye arbeid
eller koste mye penger.
Ha en fin sesong – uansett
alder!

