ASKØY

Hva tid betyr for oss, kommer an på
hvilken situasjon vi er i. På regattabanen
kan det være vanskelig å styre tiden,
men når vi skal prioritere foreningsarbeid, er det lettere å ha kontroll.
Når vi seiler regatta og ligger litt for
langt bak startlinjen når det nærmer
seg start, går tiden ofte veldig fort. Når
vi ligger i vindstille og konkurrentene
har vind og seiler rundt oss på alle kanter, går også tiden veldig fort. Sekunder
blir fort til minutter. På regattabanen er
det hele tiden viktig å tenke fremover og ha en strategi. Dette
kan vi overføre til frivillig arbeid. Tenk fremover og legg en plan.
Vi kan planlegge å sette av tid til å delta på dugnad for foreningen med vedlikehold, rydding, svare på e-post, arrangere regattaer og fester. Denne tiden kan vi styre og ha kontroll over.
Planlegging er veldig viktig når vi skal bruke tid på foreningsarbeid. Planlegger vi i god tid, får vi som regel tid til å gjøre jobben uten at det blir stress. Hvis vi stresser med frivillig arbeid som
vi påtar oss, blir jobben som regel tung å utføre og lite givende.
Det bør vi unngå.
Foreningsarbeid bør være en positiv opplevelse der vi treffer
likesinnede, har det sosialt sammen og knytter vennskap. Får vi
ikke til å lage en arena der det er plass til alle og det sosiale fungerer, er det lett å gå tom og trekke seg unna.
Denne seilsesongen er på hell. Vi har bare én regatta igjen i
vår seilkrets, så tid til å planlegge neste sesong bør det være god
tid til. Vi har mange arrangementer neste år og vi har behov for
at mange medlemmer setter av tid til foreningsarbeid.
Har du noe spesielt du brenner for eller en komité du vil bruke
tid på, er det bare å ta kontakt med noen i styret eller sende oss
e-post.
Jeg håper at akkurat du har TID til Askøy Seilforening i 2015.
Åse Espeseth, styremedlem i Askøy Seilforening

VERTSKAPSKOMITEEN TRENGER FLERE
AV ÅSE ESPESETH • I Askøy Seilforening har vi en komité som
heter «Vertskap». Den består av tre personer: Ove Flatnes, Hilde
Snåsøy og undertegnede.
Det kan jo virke som det å være vertskap er en enkel oppgave
å påta seg. Tenk å få være vert eller vertinne for vårt flotte
klubbhus!
Men jammen er det mye jobb. Ingenting gjør seg selv, som
det heller ikke gjør i noen andres hus. Oppgavene er mange. Vi
organiserer utleie, er til stede ved visning av lokalene, er vaktmestre, passer på at egne medlemmer tilpasser seg ordensreglene og sørger for at huset vårt alltid er ship shape.
For å utføre alle disse oppgavene trenger Vertskap-komitéen
hjelp fra medlemmer som kan tenke seg å være med i en dugnadsgruppe. Vi ønsker oss en liste med minst 10 personer, slik
at vi kan ta kontakt ved behov.
Har du lyst å bidra med dugnad, kan du sende email til
post@askoy-seilforening.no.

NYTT FRA ASKØY SEILFORENING • askoy-seilforening.no

DUGNAD: Når Torbjørn Halvorsen er regattasjef for Askøy Shorthanded Race, får han godskrevet dugnadstimer.

Ny dugnadsordning for foreningen i 2015
Etter årsmøtet ble det
vedtatt endringer i dugnadsreglementet for Askøy
Seilforening.
AV OLE-JØRGEN MICHELSEN •
Den nye ordningen går ut på
at ordinære medlemmer nå
skal jobbe 25 timer dugnad i
året. I endringen lå det at det
skulle være mulig å jobbe dugnad utover det som var relatert til tradisjonell oppbygging
og vedlikehold av foreningen.
Slik det ser ut nå, får vi en
tredelt modell der tre hovedfunksjoner skal fylles. Det
er tradisjonelt oppbygging/
vedlikehold, gjennomføring
av regattaer og drift av klubbhuset. Det blir således lagd et
dugnadsbudsjett for hvert av
de tre hovedområdene. Ordningen må sikkert evalueres
flere ganger innen vi finner
den endelige modellen, men
her er i hvert fall en skisse av
hvordan dette kan se ut for
området som dekker regatta i
sesongen 2015.

I 2015 får vi som forening
et svært aktivt regattaår. I tillegg til våre ordinære regattaer skal vi arrangere et VM i
Yngling midt i juli måned. For
hvert arrangement blir det
lagd et dugnadsbudsjett basert på hvor mange mennesker
det normalt trengs for å gjennomføre arrangementet.
Hver deltager som er med
og arrangerer en regatta, kan
få godskrevet opptil fem timer
for innsatsen per dag. Dette
innebærer for eksempel at en
for Hjeltefjordtrimmen, der
man vanligvis trenger tre personer for å arrangere hver av
våre syv seilaser, har et totalt
budsjett for foreningen på
15 timer x 7 = 105 timer for
én sesong. Tilsvarende vil det
også bli satt opp dugnadsbudsjetter for Byfjordtrimmen,
samt alle tur- og havregattaene (inklusiv sekretariater) i
2015.
Innenfor jolle og Yngling
er det det også behov for arrangører til trening og regatta

samt sikringsbåter og så videre. Det bør derfor være rikelig
med muligheter for alle som
vil til å være med å arrangere.
Dugnadsbudsjettet for regatta
blir styrt av regattasjef og det
vil bli ført lister over hvem
som er med og hvor lenge.
Tidligere dugnader på
Askøy Seilforening har hatt
et svært variabelt antall deltagere. Forhåpentlig vil denne
nye ordningen appellere til
flere medlemmer og skape et
enda større og bredere engasjement i medlemsmassen vår.
Det eneste du trenger å gjøre
nå, er å si fra at du vil hjelpe
til – og så får du beskjed om
hvor hjelpen trengs.
Innspill mottas som vanlig
med takk. Det er sikkert mange synspunkter på hvordan
dette bør gjøres og vi skal forsøke å ta høyde for dem alle
sammen, samt legge det hele
frem for styret innen endelig
modell trer i kraft.
Sees på sjøen, på kaia eller
på klubbhuset!

Nivåheving i jollegruppen

Jollegruppen i Askøy Seilforening har i år vokst på
juniorsiden og har hatt hele
16 Optimistjoller på vannet
på det meste.

STIAN SOLTVEDT • Med tre trenere og en flott gjeng aktive
foreldre har vi løftet nivået
med deltagelse i HordaCupregattaer, KM og til sist med
en god gjeng i klubbmesterskapet 20. september. Det går
mot slutten av sesongen på
vannet, men vi planlegger å
ha felles samlinger i klubbhuset i vinter.
Vi kommer også til å treffes i svømmehallen gjennom
vinteren om lørdagene. Vi

HILDE WIIK

Tid og planlegging

MORTEN JENSEN

SEILFORENING

startet 18. oktober. Kanskje
blir det også en samling i Bergens Seilforening på Juletreseilasen 29. november?
Vinteren kommer ellers til
å bli brukt til planlegging av
neste års aktiviteter der vi vil
løfte nivået ytterligere og kjø-

re en ny runde med nybegynnerkurs i Optimistjollene.

JULEVERKSTED
Askøy Seilforening inviterer unge i alle aldre til
maritimt juleverksted på
seilsportsenteret søndag
30. november kl. 12. Vi lager julegaver av tauverk og
baker pepperkaker.
Ta med en voksen som
kan hjelpe med flytting eller pepperkakebaking.
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