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Samarbeid med SEILmagasinet!
Åsane Seilforening (ÅS) har startet et
samarbeid med SEILmagasinet som
blant annet gir oss denne spalteplassen.
Siden dette er vår første klubbside synes
det naturlig å skrive kort om oss.
Åsane Seilforening ble stiftet 5. mars
1980 av en gruppe seilere med tilhørighet i Åsane med formålsparagrafen: «Å
arbeide for seilsport i sunne former».
Allerede i stiftelsesåret ble det etablert en jollegruppe, og grunnlaget for
flere av de senere faste arrangementene ble lagt. Dameseilasen og Byfjordseilasen ble etablert i 1981
mens Neglespretten og Holsnøy Rundt kom i 1982.
Foreningen har vært på leting etter et sted å etablere sin virksomhet. Med god støtte av Bergen og Omland Friluftsråd (BOF)
har det lykkes å få på plass en 50 års leieavtale av områder og
lokaler på Storøen i Eidsvåg.
Stedet trenger omfattende rehabilitering og oppgradering,
men sammen med gode krefter som Kystlaget, Speideren, Høyskolen i Bergen og BOF har vi stor tro på at dette vil bli en friluftsperle for allmenheten og en god base for foreningens aktiviteter.
Foreningen satser stort mot barn og unge og har de seneste
årene gjort store investeringer i utstyr og har kjøpt fem RS Fevajoller, en Zoom8 og ny følgebåt. For 2013 har vi ytterligere bestilt
to RS Feva-joller til og en Pioner følgebåt. Videre planlegges også
kjøp av en Zoom8 dette året. Det vil videre arbeides aktivt med
utbedringene av fasilitetene for jolleseiling fra Storøyen.
Seilforeningen har også som målsetning å bedre sitt tilbud
også til tur- og regattaseilere. Styret arbeider med en del konkrete prosjekter som vil bli omtalt senere.
Georg Solvåg, leder for Åsane Seilforening

NYE KLUBBÅTER TIL FORENINGEN
Vi har akkurat fått våre to nye
RS Fevaer til seilforeningen
og en brukt Zoom8. Vi har
nå syv klubbåter av typen RS
Feva og to Zoom8 – i tillegg
til ti Optimistjoller som foreningen har tilgjengelig for

rekruttering blant sine medlemmer.
Vi har stor tro og god erfaring med tomannsjollen,
men ønsker også å la de som
ønsker det, få prøve seg i en
enmannsjolle.

STORØENDAGEN ARRANGERES 12. MAI
Vi arrangerer også i år familiedagen
Storøendagen
søndag 12. mai med fokus
på å fremme Storøyen som
friluftsområde, skape engasjement for øya i en hyggelig
atmosfære for hele familien
med engasjerende aktiviteter
der vi ønsker å skape interesse for seilsport og kystaktiviteter.

I år har vi blant annet fått
på plass en ny trenings- og
aktivitetsløype til glede for
alle aldersgrupper. I 2012
kom det nesten 200 besøkende i et forferdelig vær. I
år satser vi på flott vær og ny
besøksrekord.
Husk også jolleregatta lørdag 11. mai.
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PÅ STORØEN: Åsane Seilforening er igang med nye lokaler på Storøen.

NYTT PÅ STORØEN

Byggeplanene på Storøen skrider frem
En 50 års leieavtale med
Bergen kommune kom på
plass i november 2012 på
deler av nøstet og det gamle
hovedhuset på Storøen.
AV ARNE BERVEN • Byggesøknad er levert inn for utbedring av kai og bruksendring
av nøst der planen er å bygge
to varme soner med plass til
forsamlingslokale, treningsrom, garderober og kjøkken. I
tillegg har vi startet arbeidet
med restaurering av det gamle
hovedhuset på øya som opprinnelig er fra 1750.
Foreningen har ikke tidligere hatt egne lokaler for sin
ungdomssatsing, men mangler
ikke oppgaver og utfordringer

fremover. Med gode planer og
entusiastiske medlemmer og
støttespillere håper vi å få på
plass et flott seilsportsenter
på Storøen.
I tillegg har vi i samarbeid
med Bergen og Omegn Fri-

luftsråd, Speideren og Bergen Kystlag et stort fokus på
å tilrettelegge øya bedre for
allmennheten som et flott friluftsområde.

PLASS: Med de planlagte endringene på Storøen vil det bli utvidet plass
for noen og enhver.

Jolleseilerne har vært aktive gjennom vinteren
Våre jolleseilere går ikke i hi
gjennom vinteren.

AV ARNE BERVEN • Vi har vært
så heldig å ha fått låne LeGym fysioterapis lokaler og
utstyr gjennom vinteren for
treningen vår. I tillegg har vi
fått Kristine Strandenes med
oss på trenersiden. Hun deltok
på NSFs toppsatsing mot OL
i 2012 og er en meget dyktig
Laser-seiler.
Fokuset har vært kondisjon,
styrke og balansetrening med
slynger og annen aktivitet.
Dette har vært veldig positivt og bidratt til å holde miljøet aktivt gjennom vinteren
før vi starter jollesamling helgen 16.–17. mars og begynner
med vanlig ettermiddagstrening fra 8. april.

JOLLESEILERE: Våre joller er i trening gjennom vinteren.

REKRUTTERINGSSAMLING 27.-28. APRIL
Har du lyst til å prøve jolleseiling. Vi arrangerer en rekrutteringssamling helgen 27-28. april. For mer informasjon se vår
web side aasane.no
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