Nå er det brettseiling på Steilene!

NESODDEN
SEILFORENING

Seilvenner!
Nå er det snart sommerferie og regattaseil, joller og regelbøker pakkes
vekk for noen uker.
Jeg har hatt flotte dager på regattabanen både under distanseseilas, baneseilas og som dommer. Nå skal det
bli deilig å nyte «den andre» formen for
seiling; å skli ut fjorden med sånn passe
trimmede seil og med to tonn ræl om
bord. Ønsket om god fortøyning for natten er viktigere enn VMG-en. Det skal
bli fint.
Men kommer det en frisk bris eller liten kuling, går jo det greit,
for en regattaseiler har jo så utrolig peil på alle detaljer i båten
at litt reving og utflating av bus og slikt er dagligdagse saker.
Apropos regatta: Jeg var med og seilte baneseilaser under
Marstrand Big Boat. Det var veldig artig, pluss at det var et flott
arrangert arrangement. Vi har noe å lære av den gjengen til vår
egen North Sails Nesodden Høstcup.
Til slutt alle ivrige medlemmer og seilere:
Ha en finfin sommer! Nyt roen før vi atter hiver oss rundt
bøyene etter sommeren.
Øyvind Degnes, leder i Nesodden Seilforening

Vi ønsker flere interesserte
velkommen, både ungdom
og foreldre, til å være med
å bygge opp brettseilermiljøet i Nesodden Seilforening.
Opplegget vårt er for ungdommer som vil seile og ha
det moro med brett. Vi knytter
det ikke til bestemte klasser
eller bretttyper. Vi bruker seilforeningens flotte anlegg på
Steilene med klubbhus, brettvennlig kaianlegg, følgebåter
og lagringsplass.
TRENINGSTIDER. Treningene er
hver mandag og onsdag og vi
startet i mai. Båten går fra Alvern kl. 17.30 og trening er fra
kl 18.00 til ca. kl 20.00. Med
fine forhold holder vi gjerne
på til kl. 21.00 før vi er på land
på Alvern.
BEGYNNERE. Vil du lære å seile
brett i begynnergruppen med
opptil 6 seilere?
Damir Hanzek gir instruksjon i brettseiling for nybegynnere i alderen 13 til 90 år. Seilforeningen har brett og seil
til utlån, men du må selv ha

Seiling er samlende!

For en fantastisk fritidssyssel vi driver med!

AKTIVITET: Aktiviteten er god i storbåt-gruppen i Nesodden Seilforening.

AV COLIN BEVAN • En kollega
på jobben vurderer å kjøpe
seilbåt. Budsjettet er på kr 50
000-75 000. Nyheten om dette ble sluppet litt forsiktig en
dag på kontoret. Plutselig er
minst tre andre kollegaer engasjert. Ulike potensielle båter
diskuteres og en og annen
FINN-annonse går på rundgang. Meningene er mange og
deles uhemmet. Dette er hyggelig og samlende, ikke rart at
denne sporten også anvendes
til teambuilding. Den treffer
mange på ulike plan og nivåer
– er det ikke flott?
Sesongen så langt denne
sommeren kan vel bare oppsummeres som fantastisk og
aktiviteten er god.
Helly Hansen Skagen Race
er gjennomført under perfekte forhold. Gratulerer til
BRIS og Henno Grenness med
en flott 10. plass sammenlagt,
tett etterfulgt av TRIGGER
og Terje Nygaard med en 12.
plass sammenlagt.
I Steilene Tredagers var
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våtdrakt og sko. Interesserte
kan kontakte Sturla Holand
på 957 78 869.
VIDEREGÅENDE-GRUPPEN. Videregående vil si at du har
seilt minst en halv sesong
og klarer deg godt på sjøen.
Du må selv ha seilbrett og
våtdrakt. Morten Markvard
Christensen leder treningene.
LEDSAGERE. Apparatet rundt
treningene på Steilene er helt
og holdent ledsager-, foreldreog dugnadsdrevet. Vi er med
andre ord avhengig av at ledsagere og foreldre gjør en innsats som bakke- og sikkerhetsmannskap. Vi har høyt fokus på
sikkerhet og må ha følgebåter
på vannet under hver trening.
Ledsagerne får oppgaver
som en del av kurset og det
blir lagd vaktliste. Vi har juniortrenere som vil støtte opp
under begynnertrening.
På vindfulle dager, det vil
si når det er gode forhold, vil
det likevel være slik at foreldreinnsatsen er avgjørende for
om begynnerseilere kan gå på
vannet.
det vel neppe noen som
kunne klage på forholdene
i år. Vinden var utfordrende
og stemningen god. Takk til
Svein og Sigurd for et flott
arrangement. De 11 båtene
som deltok, gleder seg nok til
neste år allerede.
BASECAMP stakk av med
seieren sammenlagt etterfulgt av SIHAGAHAY og MORILD.
Steilende Rundt, vår onsdagsregatta, har 11 båter som
kniver på fjorden. Det er plass
til flere båter og det er lov å
møte på brygga og delta som
mannskap. Flere av båtene
tar gledelig med seg nybegynnere eller erfarne seilere
som mannskap. Dette er jo et
raust tilbud som du ikke må la
gå fra seg, enten du bare har
lyst å prøve deg litt, eller være
med på regelmessig basis – bli
med! Det er kjempegøy og engasjerende.
Shetland Race – tre båter
deltok fra Nesodden Seilforening, WASABI, CUTTING EDGE II
og ML.
Jeg benytter anledningen
til å minne om klubbmesterskapet 30. august og forventer etter fjorårets vellykkede
arrangement at det blir enda
flere båter som stiller på
startlinjen. Jeg gleder meg allerede!
Nylig var jeg på en liten
samling nede på en kjent øy

BRETTVENNLIG: På Steilene
ligger forholdene godt til rette

LEDSAGERE: Ledsagerne er
svært viktige under treningen
for brettseilerne.

i Oslofjorden. Søndag kom et
ungt par inn mot brygga – de
slet litt.
– Vi øver på tillegging, sa de.
– Så flott, tenkte jeg.
Forholdene var gode og litt
strøm ga dem en passe utfordring.
– Bare vent til det blir kuling,
da blir det verre, kommenterte
noen eldre karer litt overbærende og hoverende.
Jeg gremmes. Det unge paret avsluttet med en gang sin
treningsøkt og dro. Det kan ha
vært tilfeldig, men jeg tror ikke
det. Jeg har oppfordret tidligere – og gjør det igjen – gi en
hjelpende hånd! La det bli hyggelig og stressfritt å legge til –
vær oppmerksom, hensynsfull
og vennlig – så blir det en flott
sommer for alle.
Noen av dere har kanskje
kastet loss og begynt ferien.
God seilas og god tur, så får vi
håpe at vi sees på vannet eller
i havn når duften av nystekt
makrell brer seg utover bryggekantene eller vi hører lyden
av en «Ramlösa» som åpnes.
Se opp for grunner og skjær.
Til slutt, som en kompis av
meg pleier å si:
– På tross av lynnedslaget
i masten og derav ødelagte
instrumenter og hull gjennom
skroget, så er vi alle enig om
at det har vært en fin tur.
God seilsommer!

