Gratulerer – Andungen er 70 år
SEILFORENING

Av med votter på med badetøy
Endelig er vi der igjen. Tiden vi venter på
fra vi legger båtene i opplag om høsten.
Båtpuss er unnagjort, jolleseilerne kan
trekke i våtdrakt og anlegget vårt er
klargjort for sommeraktiviteter.
Og aktivitet skal det bli. Tangen er
igjen fylt med yrende, aktive seilere i
alle aldere med ulike ambisjoner. Noen
drømmer om OL i 2016 og andre ønsker
bare å få noen deilige dager på fjorden.
Flere rekrutterings- og oppstartsaktiviteter, Oslofjorden Rundt, fire fulle
uker med Sjøsprøyt og mye mer står på programmet før sommeren. Fra august går det slag i slag med en kombinert Seilsportens
Dag og Askeroptimisten, før det er Andunge-NM og norgescup
for noen av jolle- og brettklassene. Ikke minst skal vi feire Andungens 70-årsjubileum i år.
Glemt er lange og tøysete diskusjoner om bryggeanlegg og
andre ting som egentlig ikke fortjener fokus. Vi driver idrettslag.
Det er det mange som har fokus på nå.
Styret har hatt stor utskifting. Litt bratt må vi innrømme at
det har vært, for kontinuiteten kunne nok vært planlagt bedre.
På toppen av det hele fikk vi en sykmeldt leder. Men vi er godt
i gang med sesongen og det er utrolig inspirerende hvordan positiviteten og frivilligheten blomstrer. Det blåser en positiv vind
over Tangen.
Sportskomiteen og arrangementskomiteen jobber målrettet
med å løfte oss til høyere nivåer som sportsutøvere og arrangører. Storbåtgruppen gjør en super innsats og knopper nå også
av en turbåtgruppe for de som ikke er så opptatt av å komme
først frem.
I kjelleren på klubbhuset har det vært ildsjeler i gang hele
våren for å renovere dusjer og garderober. Trenerkabalen er lagt
så langt det har vært mulig. Som tidligere år er det også her stor
grad av frivillig innsats som legges for dagen fra trenerforeldre.
Vi har lagt både kretsens og forbundets seilting bak oss. Kretsen jobber godt og vi har et seilforbund vi bare må være stolte
av. Forbundet fremstår godt organisert og med synlig ledelse. Det
organiseres gode samlinger, og med så flotte frontfigurer fra forbundets trenerstab, må vi få gode sportslige resultater i årene
som kommer.
Vi merker at NSF ønsker å bidra til den viktige balansen mellom toppidrett og bredde. Det vises blant annet i at en fornyet
avtale med Gjensidigestiftelsen kom på plass denne våren. En
forutsetning i avtalen har vært at man vil gi materiell i gave og
ikke rene kroner og øre. Vår søknad til seilforbundet har ledet til
at vi denne sesongen kan fornye foreningens seilende materiell
i form av både en RS Feva, seilbrett og Optimistjoller. Med dette
kan vi ytterligere forsterke vår satsing på rekruttering og bredde
gjennom å kunne ha en lav terskel for de som vil prøve sporten
vår. Vi takker for den flotte gaven og ønsker spesielt deg som er
førsteårsseiler velkommen på Blakstadtangen.
Truls Baklid, fungerende leder i Asker Seilforening

"7 7"-#03( 45*"/4&/ t I forbindelse med 70-årsjubileet vil
det også være en utstilling om
Andungen på Oslofjordmuseet
som planlegges å skulle åpne
samme dag. Seilasen vil etter
planen bli arrangert fra Vollen,
med regattakontor på museet.
Andungen ble til som et
bestillingsverk fra ungdommen i Asker, som ønsket seg
en seilbåt som skulle være
egnet til både regatta og tur.
Ingeniør Thorvald Gjerdrum
konstruerte da en 22 fots båt
med romslig cockpit. Båten
har siden det gitt mange unge
og voksne seilglede både på
regattabanen og på turer nedover norske- og svenskekysten.
Den dag i dag er det mulig for nye seilere å låne båter
hvis man tar rormannssertifikat. Dette er et flott tilbud
som gjør seiling lett tilgjengelig for de som måtte ønske.
Følgmed på Asker Seilforenings hjemmeside for infor-

masjon om regattaen, og/eller
om du er interessert i å seile
Andunge i Asker.
Asker Seilforening ønsker
jubilanten til lykke med dagen
og håper mange vil være med

ANDUNGE-JUBILEUM: En
klassiker fyller 70 år.
på feiringen av jubileet ved
Oslofjordmuseet 25. juni.

Turseilergruppen øker aktiviteten

Som en oppfølger til møtet
i Vollen om turseiling, møttes et knippe engasjerte
turseilere i begynnelsen
av mai med sikte på å få
etablert turseilingen som en
aktivitet på linje med vår
aktive regattaseiling.

"7.035&/40--&36%t Det var
bred enighet blant de fremmøtte om at det var riktig og
viktig å få i gang et levende
arbeid for turseilingen.
Terje Wold og Tone Ribbing vil være kontaktpunkt i
turgruppen.
Turgruppen er en åpen
gruppe for alle som har lyst til
å delta og bidra på samlinger
og møter. Gruppen er basert
på at det skal være et uformelt
lavterskeltilbud som alle skal
kunne delta på. En egen Facebook-gruppe for turseiling vil
være vår arena for utveksling

av informasjon i gruppen, og
den vil brukes som knyttepunkt for medlemmer på tur
eller som ønsker å treffe andre
på spontanutflukter og andre
aktiviteter.
Turseilergruppen har lagt
følgende program for 2015:
30. mai – turseilertreff i
Sandspollen.
8. juni – samling for turseilere for seilas med GOD BØR.
19. september – Høstsam-

ling i Indre Oslofjord.
Det blir også tre samlinger
gjennom vinteren vedrørende
blant annet teknisk utstyr for
turseiling, sikkerhet, reving,
rigging for tur med mer, samt
gjennomgang av våre nærliggende kyster med trygge
uthavner og sikkerhet og førstehjelp.
Følg med på hjemmesidene
til Asker Seilforening for nærmere informasjon.

MORTEN SOLLERUD

ASKER

VALBORG STIANSEN

25. juni 1945 ble den første
Andungen sjøsatt for første
gang. Og 25. juni 2015, på
dagen 70 år etter, blir det
jubileumsseilas med gjester.

NY GRUPPE: Høyt engasjement
i foreningens nye turseilergruppe.
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Sommerferie = Sjøsprøyt

POPULÆR BASSENGTRENING

"7."35*/#",-*%t I løpet av
fire uker skal 150 barn få seile,
bade og kose seg ved sjøen.
Noen av deltagerne vil få sin
første seiltur – godt veiledet
og passet på av seilforeningens egne erfarne seilere.
Børsholmen og Andungene gir
en trygg plattform for å lære
seiling, knuter og sjøvett, og
barna vil også få seile Optimist, RS Feva og brett.
Vi ønsker å gi alle deltagerne en fantastisk opplevelse
av både seilingen og seilforeningen, og håper at mange av

Asker Seilforenings tradisjonelle og meget populære innendørs bassentrening for nybegynnere i Landøya svømmehall,
ble også i år et vel gjennomført arrangement.

MARTIN BAKLID

Sommerferien nærmer seg
og med det også Sjøsprøyt.

barna har lyst til å starte sin
seilkarriere i Asker Seilforening etter å ha deltatt på Sjøsprøyt i sommer.

"7"/%&34(-"3440/t Omtrent 30 nye Optimist- og RS Fevaseilere, samt et titalls brettseilere fikk prøve seg på kullseiling,
komme seg opp i båten igjen, tømme den for vann, balansetrening og svømme med fullt utstyr i behagelige omgivelser. Lekfulle
øvelser til tross, bidrar dette arrangement til trygghet og sikkerhet når vi etterpå skal seile i vesentlig kaldere vann.
Som vanlig var stemningen på topp og unger med rosinfingre
forlot Landøya med et smil, for så noen timer senere å entre Holmen Bowling for mer moro. Vi takker nybegynnerteamet for vel
gjennomført opplegg også i år.

SJØSPRØYT: Læring og moro
med sjøen som arena.

Pangstart for askerseilere i norgescupen

De 25 ivrigste av jolleseilerne i foreningen startet
regattasesongen med NC i
Tønsberg siste helg i april.

"7 7"-#03( 45*"/4&/ t Den
første dagen ga værgudene
sesongen 2015 en pangstart
med over 10 m/sek fra sør. Det
ble en krevende dag for noen,
men også mye læring. Søndagen ble imidlertid en roligere
dag med masse bra seiling.
Egentlig bør alle som deltok nevnes, fordi det ble gjennomført mye imponerende

seiling. Men når det er sagt, er
det hyggelig å trekke frem et
par seilere som viser at Asker
har mange gode unge seilere
i klubben. Pia Dahl Andersen
ble beste jente i Optimistklasse A og var overall nummer seks av 108 startende.
Ingrid Skjønborg, som er helt
ny i Laser 4.7, seilte inn til en
7. plass av 18 startende.
Optimistene og Laserklassene nøyde seg ikke bare
med regatta siste helg i april.
Helgen 2.–3. mai reiste 15 seilere til Bergen for NC nummer

2. På lørdag viste Vestlandet
seg fra sin beste side, med fin
vind og sol. Søndag måtte de
imidlertid vente litt på vinden
før de fikk startet.
Igjen markerte Asker seg,
og det forsterker inntrykket av
at Asker har mye talent. Even
Baanerud ble best i Optimist A
med en 8. plass av 82 startene.
Hele fire askerseilere var blant
de 14 beste. Eline Flotoft
Elnan fikk en 3. plass av 28
startende i Laser Radial, og
Kristian Ruth tok 1. plassen i
Laser Standard.

TRENING: Øvelse gir ferdighet, og inne trenes det på kullseiling i
trygge omgivelser.

DETTE SKJER I ASKER SEILFORENING I 2015
22.06
03.08
28.–30.08
04.–06.09
05.–06.09

Den første Sjøsprøyt-uke starter
De siste to ukene av Sjøsprøyt starter
AskerOptimisten
Andunge-NM (70-årsjubileum)
NC4, Feva, 29er, brett

Vårsesongens største i Indre Oslofjord
Når dette bladet går i trykken, har vi nettopp gjennomført Oslofjorden Rundt,
som er en klassiker tidlig på
sesongen i Indre Oslofjord.

"7 "/%&34 ( -"3440/ t Vanligvis er det mer enn 50 båter som deltar årlig i en herlig blanding av skarpskodde
regattamaskiner og glade
amatører. Oslofjorden Rundt

er også første mulighet til å
sanke poeng i SEILmagasinets
Shorthanded-ranking.
En nyhet for året var at vi
gjennomførte et vellykket tre
timers gratis regattakurs for

nybegynnere i slutten av april.
Deltagerne fikk lære mye om
de grunnleggende elementene
både med hensyn til regler og
prosedyrer, hva som skal til
for å få båten til å gå fortest

mulig, og litt om strategi og
taktikk.
Resultatene fra regattaen
finner du på vår nettside, asker-seilforening.no.

STOR BREDDE: I Oslofjorden Rundt deltar velsmurte regattamaskiner og rene turbåter.
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