En fantastisk jollesesong
En fantastisk sesong er over.
Nå gleder vi oss til vinteren.

Selv om det aktive båtlivet i noen måneder blir forbeholdt spesielt interesserte,
er det mange aktiviteter å ta del i som
kan gi ventetiden mening. Hiv deg med
og bidra til vårt gode sosiale miljø og
til å forkorte den ellers så lange ventetiden.
Det er selvsagt også mulig å komme
med ytterligere forslag til aktiviteter.
Disse kan enten meldes på bred front
til alle, eller bare settes i gang av en
mindre gruppe. Vi har for eksempel ikke
noe organisert tilbud om fysisk trening for voksne, ikke-konkurrerende seilere. Det å være i god fysisk form er nyttig, ikke bare
for regattaseileren.
Vår modellbåtgruppe ligger nede for tiden. Dette på tross av
alle de fine stille dagene vi har på Steilene i løpet av vinteren,
som er godt egnet til denne type seiling. Bygging av modellbåter,
trimming og erfaringsdeling er fullt mulig på klubbhuset og er en
trivelig sosial vinteraktivitet.
Og hva med våre båter i vinteropplag? Hva med å dra sammen
med noen for å se til båten? Det er noe helt annet å være sammen
selv om vi jobber på hver vår båt. En trivelig kaffepause i vintersola er noe annet enn å slurpe i seg kald kaffe mellom sluddbygene ensom og alene. Det kan jo også hende at du trenger litt
holdehjelp i de sekundene det tar å skru inn den skruen.
Vårt sosiale fellesskap er et av våre viktigste aktiva som
idrettsforening. La oss bruke vinteren til aktiv forberedelse til en
sesong vi alle synes er altfor kort. La oss gjøre vinteren til en tid
hvor vi bygger energi, slik at vi som løvetannen har krefter til å
sprenge oss gjennom de siste kalde hindre og blomstre straks
vårsola tar tak. Det er bare rundt 3400 timer til båten skal på
vannet igjen.
Endre Sjøvold, leder i Nesodden Seilforening

AV HILDE FORSLUND • Nesodden Seilforening deltok i lagcup i Optimist-seiling i Bærum
i slutten av september. En
fantastisk gjeng bestående av
Balder Støen, Eskil Ova, Mia
Klæbo (innleid fra Drøbak) og
Emil Forslund kjempet hardt,
og vant andreplassen av totalt
13 lag fra hele landet.
Foreningen utmerket seg
med tre pallplasser i årets
siste OAS Cup, Bærum Høstcup. 1. plass til Oda Skeide
Bates (seiler for KNS, men er
fra Nesodden) i Laser Radial,
1. plass til Liam Skeide Bates i
Optimist B og 3. plass til Vetle
Støen.
I oktober arrangerte vi
avslutning på NIF Idrettshus
på Berger, og seilere, trenere
og foreldre var samlet til en
hyggelig kveld. For andre året
på rad vant Åsa Birgitte Eldøy
den store jollekakebakekonkurransen med sin fantastiske
regattabane!
Vi hadde flotte presentasjoner fra noen av de eldste
jollerseilerne våre, og premie
utdeling for alle som har deltatt på kurs og klubbregattaer.
Den ærverdige vandrepokalen Sølvjolla, som trenerne
deler ut hvert år, gikk til Eskil
Ova for jevn og tro innsats
gjennom sesongen, og for hans

KAKEBAKEVINNEREN: Åsa
Birgitte Eldøy bakte en regattabane!

OPTIMIST-LAG: Nesodden Seilforenings lag i lagcup Optimist 2017, fra
venstre Mia Klæbo, Emil Forslund, Balder Støen og Eskil Ova.

Fra Hummerseilas til spleisekurs
De fleste av oss har pakket
inn båten og stuet vekk
utstyr for vinteren.
AV COLIN BEVAN • Personlig
kjenner jeg en uro i kroppen. Jeg er litt rastløs og noe
mangler. Lengselen etter en ny
sesong startet vel allerede de
siste dagene av året sesong.
Tiden er allerede inne for å
legge planene for kommende
sesong, og forholdene ligger
godt til rette for å få avsetning på pengene i løpet av
vinterhalvåret om man føler
behov for det!
Blir det en ny kartplotter
under juletreet i år, eller hva
med et Code Zero-seil? Vinteren brukes på ting og tang

som gir oss håp om at sesongen 2018 blir enda bedre og
mer tilfredsstillende enn året
som gikk. Men heldigvis: Det
er ikke slik at vi må ha det nyeste av utstyr for å få genuin
og god seilglede – det vet vi
alle.
Tradisjonen tro var Hummerseilasen sesongens siste
arrangement på vannet. Arrangementet legges alltid til
helgen nærmest den første
fullmånen i oktober. Syv båter
stilte opp på årets seilas som
gikk av staben helgen 5.–8.
oktober. Det ble en fantastisk
flott seilas fredagen fra Soon
til Skjærhalden, etterfulgt
av et godt hummermåltid og
godt selskap på kvelden. Tusen

FØLG BASECAMP PÅ TUR

takk til Stein Ødegård som tar
initiativet til dette arrangementet, i år godt hjulpet at
Trygve Thøgersen med strategisk valg av sted og så videre.
Flere har hintet at spleisekurset som ble holdt tidligere
i år, var veldig morsomt, og at
de vil ta det en gang til hvis
det blir arrangert igjen. Vi vurderer dette.
Tradisjonen tro satser vi
også på en kveld i samarbeid
med With Marine/North Sails
i løpet av vinteren, og vi håper
å kunne invitere til et par kvelder med fokus på turseiling.
Har du noen ideer om et
tema som er av interesse for
flere, ta kontakt, så ser vi på
det.

Linn Jorstad og Magnus Parmann er på tur med nesoddbåten
«BaseCamp» til varmere strøk. De ankommer Karibia noen dager
etter at SEILmagasinet ligger i postkassen.
Linn og Magnus har lagd en blogg hvor vi får innsikt i hvordan
det er om bord når den ene nærmest har vokst opp på vannet, og
den andre blir mer båtvant jo mer de nærmer seg ekvator.
Følg båten på https://www.facebook.com/basecampsailing1/
LANGTUR:
BaseCamp på
vei til Madeira
med Porto Santo
i bakgrunnen.
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VANDREPOKAL: Eskil Ova vant
årets Sølvjolle.

IAN OVA

3400 timer til sjøsetting

positivitet og lydhørhet overfor
trenerne. Gratulerer til Eskil og
de andre premievinnerne!
Vi er stolte av den nye lasergruppen i foreningen. I høst
har de hatt Bjørn Forslund
som trener på tirsdager. I slutten av oktober ble det arrangert Laser-samling på Steilene,
hvor en glad gjeng ledet av
Erik Gramnes fikk to fine dager
med seiling.
Vinteren står for tur, og vi
har allerede startet innetrening for å arbeide med fysisk
form i løpet av vinteren. Noen
av seilerne våre skal være med
på intensiv trening og regattaer i Spania og andre steder
i utlandet i vinter. Vi gleder
oss til å høre hvordan de har
hatt det.
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