Der drømmer blir virkelige
Hver tirsdag gjennom sesongen samles Express-seilere til kamp. Det er helt
fantastisk hva Oslo Seilforening har fått
til gjennom denne Express-satsingen,
der det er 30 Expresser på startlinjen
hver tirsdag. Dette er unikt i sitt slag.
På banen kjempes det helt til mållinjen hver gang – man får ingen ting
«gratis» her. Når vi kommer på brygga,
skjer det noe som er ganske unikt. Informasjon deles – man gir råd til hverandre, går igjennom ulike situasjoner
med andre lag. Dette med et mål om å hjelpe hverandre til å bli
bedre seilere.
Oslo Seilforening er heldige som har medlemmer som seiler
andre ulike klasser også. I år har det vært 8mR-VM på Hankø
arrangert av KNS – et helt fantastisk arrangement. KNS gjennomførte dette på en glimrende måte – det er bare å gratulere
våre gode naboer.
Oslo Seilforening var representert med båten «Carron», en 8
mR bygd på stranden i Skottland i 1934. Båten eies av Morten
Tenvik, som selv har optimalisert den over tid og nedlagt et formidabelt arbeid.
Når bryggepraten går, dannes det drømmer som noen ganger
blir til virkelighet.
«Carron» har seilt ulike internasjonale regattaer de siste 10 år.
Det har vært en lang lærekurve og mange fantastiske opplevelser
som mannskapet i «Carron» har fått tatt del i.
De senere år har det etablert seg en fast stamme av seilere
som har hatt kontinuitet i treninger og utvikling av båten. Dette
har gitt resultater, og «Carron» har jevnt klatret på resultatlistene.
Det som er spennende med dette laget, er at det er blitt etablert
på brygga her på Lille Herbern. Seilere har snakket sammen og er
blitt utfordret til å bli med på laget. Om bord i «Carron» er det
mannskap fra tre ulike Expresser som alle er fra Oslo Seilforening.
I tillegg til Morten er Arne Olav Haabeth, Olav Mosvold Larsen,
Stein Sørlie, Torgeir Lerkerød, Jan Petter Gamborg og undertegnede med på laget.
Hvordan utvikle et godt lag?
«Carron» har arbeidet målrettet mot dette VM. Vi har lagt ned
mye tid i optimalisering av båt og mannskap. Vi tør å utfordre
nye situasjoner, og hver trening starter med en prebrief med mål
for dagen, og vi avslutter med en debrief. Vi har også fått ta del i
mange treningssamlinger med kong Haralds «Sira»-lag. Dette har
gitt mange timer på vannet. Så takk, så langt, for samarbeidet
og det dere har bidratt med, vi håper på mange nye samlinger
fremover.
«Carron» endte i VM på en 9. plass overall og 8. plass i Siraklassen. Fantastisk gøy! I tillegg fikk «Carron» en av dagene prisen
«Daily Best boat».
Takk til «Carron»s skipper og mannskap, som har representert
Oslo Seilforening på en ypperlig måte under dette VM. Det må
også nevnes at det under 8 mR-VM har vært 12 Oslo Seilforening-medlemmer fordelt på ulike båter, så vi har vært godt representert.
Dette viser at Oslo Seilforening er på rett kurs. Nyt høsten
med «spenning og glede».
Dag Andersen, styreleder Oslo Seilforening

Spenning og seilglede på langtur
To av våre ungdomsmedlemmer, seilere og trenere har
nå startet på det mange av
oss drømmer om, nemlig
en lang seiltur fra Tonga
til Bali.
AV DAG ANDERSEN • Emil Bauch
og Daniel Brandtzæg Andersen har vært medlemmer i
Oslo Seilforening i mange år.
De startet i vannsportklubben,
gikk videre til ungdomsgruppa,
har utdannet seg som trenere
og trent mange andre barn og
unge, og de har seilt aktivt
med RS Feva og Express.
Sommeren 2016 var disse
to gutta på seiltur til Koster.
En kveld de satt på stranden
med et bål, kommer det en
eldre kar bort og snakker med
dem. Han hadde nettopp startet fra Oslo på en jordomseiling med sin Hanse 371.
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I AUSTRALIA: Gutta på tur – med Emil, Daniel og Skippy.
Gutta snakker ivrig den kvelden om seiling og drømmer. Da
den eldre seileren skal gå tilbake
til sin båt sier han: «si ifra om
dere vil være mannskap da».
Og slik gikk det. 14. september satte gutta seg på
flyet over til Australia, og derfra videre til Tonga, hvor båten
ligger nå. Det blir spennende å

følge dem på den store reisen.
4000 n mil skal tilbakelegges
før de kommer hjem til jul.
Vi vil fortløpende legge ut
reisebrev på våre nettsider, og
reisen kan også følges på båtens
blogg: www.sailingbora.com.
Vi ønsker gutta en riktig
god og trygg reise. Dette er
ekte «spenning og glede».

Årets Øyhopp – høsttur til Steilene
I september gjentok vi
fjorårets øyhopp-suksess. En
ny tradisjon er etablert for
Oslo Seilforening.

AV KARINA ERIKSEN • I år var
vi fem båter, som i fjor, men
denne gang med dobbelt så
mange mannskap.
Vi startet den uformelle regattaen til Steilene med motor
fra egen bås, heiste deretter
seil, og startet ved Dyna fyr.
Vi seilte utover ganske
samlet i perfekt seilvær; 20
grader, sol og medvind!
Våre gode venner på Steilene, Nesodden Seilforening,
stilte opp med de beste plassene for oss.
På kvelden benyttet vi
oss av grillene på Steilene
og hadde en veldig hyggelig
kveld med god mat og drikke.
Det var årets hyggeligste seiltreff!
Vi ønsker enda flere deltagere neste år, og håper at
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GUTTER PÅ TUR FRA TONGA TIL BALI

Nesodden Seilforening får nok
båter til å komme på besøk til
Lille Herbern også.

HØSTTUR: Årets hyggeligste
seiltreff – en nydelig kveld på
Steilene i september.

AKTIVITETSKALENDER
9.-15. oktober
25. november
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1. mars		
15. mars
Fullstendig
hjemmeside.
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