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Rekruttering
Tiden flyr og seilsesongen er allerede
godt i gang. Etter rekordtidlig oppstart
i april er det gledelig å registrere at interessen og oppmøtet på aktiviteter er
på høyde med foreningens ambisjoner.
Dette gjelder så vel de minste i vannsportklubben, som ungdomsgruppen og
tirsdagsseilasene. RS Feva-gruppen har
også fått vind i seilene og våre fire nye
båter er klargjort slik at man skal kunne
hevde seg i konkurranser med seilere
også utenfor egen forening.
Det har gjennom vinteren vært jobbet godt med ungdomsgruppen. Samholdet og interessen er med inn i den nye sesongen. Når vi
nå har valgt å utvide tilbudet med en egen fevagruppe, er det fordi
aldersspennet i ungdomsgruppen tidvis kunne oppfattes som litt
stort. De eldste i undomsgruppen er bikket 20 år og fevaregattaene
er for seilere fra 10-15 år. Vi håper at oppdelingen skal bidra til at
flere finner likesinnede, og at vi på sikt klarer å etablere et fevamiljø som har det moro sammen også utenfor egen seilforening.
Slik det ser ut nå, har vi kapasitet til flere Feva-seilere.
For de aller yngste vil vi også i år arrangere sommerleir. Vi utvider med en uke slik at vi tilbyr to uker før fellesferien og to uker
rett før skolestart. Vi har ambisjon om at programmet skal bidra til
økt rekruttering til klubben, og at det skal utvikle seg til å bli bedre
og bedre år for år. Vi gjør nå de siste forberedelsene for årets program, men tar fremdeles imot innspill og forslag til forbedringer.
Gjennomføringen av sommerleiren skal selvsagt være «spenning og
glede» for alle som deltar, samtidig som sikkerheten ivaretas 100
prosent. For å få til dette kreves planlegging, engasjerte og ansvarlige ledere og evnen til å spille godt på lag med de unge. Lederne
på sommerskolen kan grupperes i tre grupper. Foreningens ansatte
som har hovedansvaret, ungdommer som har dette som sommerjobb og engasjerte medlemmer som har lyst til å oppleve gleden av
barn i fri utfoldelse på Lille Herbern. Dersom du er voksen og har
lyst og anledning en eller flere dager, ta kontakt med Jan Petter, så
får du også «gratis» sommerleir.
NSF starter i år en ny seilsportsliga. Denne har som ambisjon
å bidra til økt rekruttering og lavterskelseiling. Oslo Seilforening
er påmeldt med et lag og det arbeides i skrivende stund med å
ferdigstille hvordan vi skal delta, kriterier for deltakelse og så
videre. I denne ligaen skal man representere klubben og ikke seillaget. Det blir seiling i 4-mannsbåter og vi er veldig spent på hva
vi klarer å få til sammen med de andre klubbene og NSF. Følg med
på foreningens hjemme- og Facebook-sider for mer informasjon.
Til slutt, en stor takk til alle som stilte opp på årets dugnad.
Vi fikk unna mye arbeid til tross for en fuktig og kald lørdag. Nå
skinner øya igjen!
Esben Keim, styreleder i Oslo Seilforening

Prosjektet «OS mot 2025» går sin gang
Det er svært viktig for
fremtiden at vår vakre øy,
Lille Herbern, blir tatt godt
vare på slik at barn og unge
har et sted å lære å seile,
samt å sikre øya fra å forvitre og bli borte i havet.
AV DAGFIN SIMONSEN • I arbeidet med å regulere øy og
vannspeilet rundt, har vi det
siste året brukt mye tid og
penger på å kartlegge miljøet
rundt og på selve øya. Her har
ekspertise styrt av Cowi gjennomført kontroll av vannkvalitet og vannutskiftning, lagd
notat for bløtbunnsområder,
gjort geologiske undersøkelser,
miljøtekniske grunnundersøkelser og sedimentundersøkelser, kartlagt fugleliv, hydrografiske forhold, bløtbunn/hard
bunn og botanikk/landflora og
så videre.
Det mest skremmende er
at rapportene sier at øya vår
forvitrer og går i oppløsning
og kan bli borte i havet. Lunkeskjær har kanskje en levetid
på under 60 år?
Vi har nå med hjelp av
Skaara Arkitekter henvendt
oss til Bymiljøetaten for å få
til et møte for å presentere og
gjennomgå rapportene. I disse
dager vil vi også sende en
invitasjon til Byutviklingskomiteen til en befaring ute på
øya Lille Herbern og informere
om våre planer om bølgevern
og utvidelse av øya. Det skal
bli spennende å se om endringene i lovverket vil bedre planprosessene og resultere i raskere beslutninger. OS har søkt
Oslo kommune og Oslo havn
om økonomisk støtte til vårt
omfattende reguleringsarbeid.

NY SESONG. Lille Herbern er
klar for ny sesong – vakrere
enn noensinne.
Det er godt å se hvor fantastisk bra forholdene er blitt
etter rehabiliteringen av de
gamle murene som var i ferd
med å gå i havet. Arbeidet har
gitt resultater slik at vi kan
beholde deler av øya også til
de neste generasjoner. Selv
med svært høyt vannstand og
mye vind høsten 2014 og vinteren 2015, har øya stått i mot
bedre enn noensinne på grunn
av rehabiliteringen av murene.
Det har blåst mer enn vanlig,
og for første gang har vi hatt
båter som er blåst over ende
ute på opplagsplassen på øya.
Sakte, men sikkert, blir Lille
Herbern bedre år for år fordi
Oslo Seilforening legger ned
arbeid og penger i å holde øya
i skikkelig stand. Det er viktig å legge merke til at dugnadsånden i OS er svært høy.
Det er fortsatt 110–120 medlemmer som hvert år legger
ned et betydelig arbeid med å
rydde strender, rake løv, maler
hus og rydder og kaster. Even
Kristoffersen har egenhendig
jobbet med nytt bredbånd på
øya, og Freddy Berglund har
gjort en fantastisk jobb med
det elektriske anlegget. Seilere
fra expressklassen fikk malt
veggene på klubbrommet,
og alle de andre har gjort en
fantastisk innsats på hele øya
også denne gangen.
SJØMANNSKIRKEN. Sjømannskirken på Bygdøy må sikres til
bruk for allmennheten.
Sjømannskirken ble plutselig solgt på ettersommeren i
fjor og forårsaket stor fortvi-

Sommerleiren Seilglede

Det er fortsatt ledige
plasser på sommerleiren
Seilglede – Seiling for alle!
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TERMINLISTE/AKTIVITETSKALENDER
9. juni
OAS kretsmesterskap Express ettermiddager
22.–26. juni Sommerleiren Seilglede 1 – Seiling for alle, på
Lille Herbern (SFO/Dagtid)
29.–3. juli
Sommerleiren Seilglede 2
3.–7. aug
Sommerleiren Seilglede 3
10.–14. aug Sommerleiren Seilglede 4
Fullstendig aktivitetskalender på foreningens hjemmeside.

lelser i Oslo Seilforening som
jobbet hektisk for å finne en
løsning på finansiering for å
kjøpe den til bruk for vannsportaktiviteter i Oslo. Ny
eier må nå omregulere eiendommen, og vi håper at Oslo
kommune ivaretar samfunnets interesse ved å bevare
eiendommen slik den fremstår
i dag – til bruk for vannsportklubber.
Oslo Seilforening og Auctus AS, som eier kirken nå, er i
dialog. Det beste for OS hadde
vært å eie eiendommen slik at
fremtidige generasjoner har et
egnet sted som base for vannsportaktiviteter i Oslo langt
utenfor Oslo Seilforenings
aktiviteter. De signalene vi har
fått fra en del av Oslo-politikerne, er at de ønsker at eiendommen fortsatt skal være
tilgjengelig for allmennheten.
Styret i OS arbeider videre
med saken og ønsker vi fortsatt har om å kunne overta
eiendommen. Vi er i god dialog med Oslo kommune for å
finne en finansieringsløsning
dersom Auctus As vil selge eiendommen igjen.
Vel møtt på Lille Herbern.

AV JAN PETTER GAMBORG • Oslo
Seilforening arrangerer sommerleire for barn og unge i
ukene 26, 27, 32 og 33, og vi
har fortsatt noen ledige plasser på leirene.
Her har barna en strålende
mulighet til å kose seg på Lille
Herbern med masse seiling,
roing, spenning og glede.
Mer informasjon samt påmelding finner du på foreningens hjemmeside.

