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Norsk felleskap på sitt beste
Idrettslag gir samhørighet som skaper
gode miljø og utvikler ferdigheter.
Gjennom idretten samles mange om
felles interesser med stor betydning ut
over idrettslaget isolert sett.
Idrettslaget er en sosial arena av stor
betydning for mange mennesker. Det er
ikke bare de idrettslige resultatene som
teller, men selve prosessen rundt utvikling og drift av laget.
Dette er noe som preger et flertall av
idrettslagene i Norge og som har stor
betydning for samfunnet.
I de fleste kommunene er det idrettsråd. Så også i Fjell kommune der Ran Seilforening er etablert. Gjennom idrettsrådet skal
idrettslagene i kommunen fremme sine interesser og samkjøre
virksomhetene. For Ran Seilforening hadde idrettsrådets medvirkning stor betydning under anleggsutbyggingen.
Det er derfor viktig at idrettslagenes innsats blir forstått, respektert og belønnet i det norske politiske miljøet. Uten denne
frivilligheten hadde det norske samfunnet vært noe helt annet.
Seiling er en idrett som passer perfekt i dette bildet ved å være
en idrett med aktiviteter fra en er liten til en er godt voksen. Selve
deltagelsen i konkurranse krever omfattende forberedelser.
Båt og utstyr skal stelles og forberedes, mannskaper skal samkjøres. Nye ferdigheter skal læres av trenere og de mer erfarne i
«gamet».
Bak det hele stiller idrettslaget med en organisasjon som legger rammene rundt det hele gjennom anlegg og organisering.
Her kreves mange hoder og hender som bidrar til felleskapet.
Det meste uten lønn, heller omvendt. Egne praktiske ressurser og
kompetanse tilføres i stor stil.
En av de flotte sidene med idrett er båndene mellom generasjonene. Seiling er en idrett som skaper tette bånd. Uten foreldrenes sterke medvirkning ville seiling som idrett for de yngste ikke
fungert. Dette skaper en kontakt som mange setter stor pris på.
Jeg har møtt mange jolleforeldre som sier at jolleseilingen
skaper en unik teamfølelse. Ikke bare når en er på banen, men
også når en reiser sammen til konkurranser, overnatter sammen
og er ute på regattabanen i følgebåt.
Ran Seilforening har alltid vært preget av godt samhold. Det
gode miljøet i foreningen er selve fundamentet for de sportslige
resultatene. Gode resultater kommer og går. Kunsten er å bevare den gode kjerneaktiviteten som alle de gode resultatene kan
vokse ut fra med ujevne mellomrom.
Åge A. Landro, Ran Seilforening
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SKARPT: Forholdene under Banks Hjeltefjordtrim kan være svært varierende på Hauglandsosen.

BANKS HJELTEFJORDTRIM

Variert tirsdagsseilas
Når dette leses, nærmer vi
oss lysere tider og starten
på årets seilsesong.

AV TORBJØRN HAUGSDAL • I Hordaland er sesongen aldri helt
slutt. Alle vintermånedene har
regattaer i Bergen-området.
Nivået på vinterseilingen er
høyt og deltagelsen er bra. For
mange er det likevel midtukeseilingen som gjelder.
Banks Hjeltefjordtrim er –
målt etter deltagelse – den
største regattaen i Hordaland.
I 2014 deltok 57 båter en eller
flere ganger.
Sponsorpremien, som er
et gavekort på Banks Seil på
25 000 kroner, ble i 2014 trukket mellom alle deltagerne
med mer enn tre seilaser. Vinneren i 2014 ble båten FLYFISK
med Thomas Johannesen som
skipper. FLYFISK har vært en
av de flittigste båtene om
tirsdagene, så selv om plasseringen ikke hadde betydning
for denne sponsorpremien, var
dette en verdig vinner.
Banks Hjeltefjordtrim arrangeres av Ran og Askøy Seilforening i samarbeid. Dette er
en glimrende løsning. Det gjør
at det blir mindre arbeid på

hver av foreningene og flere
båter på fjorden. Det viktigste
er nok likevel at det er med på
å utvikle samarbeidet mellom
to aktive seilforeninger som
seiler i det samme området.
Området vi seiler i – Hauglandsosen – er en fantastisk
seilarena. Den byr på varierte
forhold, og det kan ofte være
både kuling og stille i samme
seilas. For en del av banen er
det også mulig å velge forskjellige løp, noe som kan gi
store utslag på resultatlisten.
Det er ofte de som forstår
strømmen best, som vinner.
For sesongen 2015 satser
vi på enda større deltagelse.
Når dette skrives, diskuterer
vi fortsatt detaljene for sesongens serie. Men det er farlig å
endre en suksessoppskrift, så
vi holder oss nok til småjusteringer.
En utfordring for denne og
sikkert mange trimseilaser, er
at vi forsøker å treffe et bredt
lag av seilere.
Vi markedsfører det som et
lavterskeltilbud, og oppfordrer
nye seilere til å stille opp mens

erfarne seilere oppfordres til å
vise hensyn.
Samtidig er dette for mange den eneste, eller en av få,
regattaer de seiler. Kampen
om de første plassene er hard.
Det kan gjøre det lite fristende
å slippe nybegynnerne frem.
Vi som arrangerer trimseilasen får av og til høre at båteiere er redde for å starte. Vi
ser også at mange av båtene
ikke har mulighet til å vinne.
Vi skulle gjerne funnet en
fantastisk løsning på dette,
der de mest ivrige får konkurrere på et relativt høyt nivå,
samtidig som de litt mindre ivrige (kanskje de beste om noen
år) også våger å være med og
finner passende utfordringer.
Antallet deltagere er, slik vi ser
det, for lavt til at det vil fungere med flere klasser.
I Ran Seilforening har vi
hatt tradisjon for å avslutte
tirsdagskveldene med vafler i
Naustet. Her går diskusjonene
ivrig både på fintolkning av
kappseilingsregler, startlinjer,
avkortninger eller banevalg.

ROLIG: Deltar du i Banks Hjeltefjordtrim kan du få flotte naturopplevelser i alle slags forhold, fra de heftigste til de stille og stemningsfulle.

