OSLO

SEILFORENING

Mer lek!
Fremtidens seilere er i dag barn eller
unge. De elsker lek som aldri før. Mer
lekne sporter og aktiviteter vinner terreng.
Selv vokste jeg opp med jolle og
deretter mange sesonger på seilbrett.
Det er fra tiden på seilbrett jeg har flest
gode minner. Vi tenkte ikke på det som
trening, men dro ut på fjorden hele dagen og seilte litt om kapp om det passet oss, øvde litt på triks om forholdene
tillot det, seilte litt baklengs. Alltid så nær brettene til kameratene mine som mulig. Det var på denne måten vi ble gode. Jeg er
overbevist om at lek, spenning og glede er viktige elementer for å
lykkes med nyrekruttering og kontinuitet.
Barn er ulike og søker forskjellige utfordringer. Noen ønsker
mye konkurranse og faste rammer, men jeg synes det virker som
flere og flere ønsker det motsatte. For fremtiden tror jeg at vi må
jobbe videre med det sosiale og lekne formatet. Hva med tremannslag i Feva-joller som i lite vind konkurrerer om å få førstemann til toppen av masten, eller kanskje kan synkronkullseiling
være spennende aktiviteter? Det vil i alle fall gi teamfølelse,
spenning, lek, mestringsfølelse og masse moro. Jeg har selv brukt
en del tid med mine og andres barn om bord i foreningens Fevajoller denne sesongen, og jeg er overbevist om at jollene absolutt
egner seg for mye lek og moro.
I Oslo-området har foreningene forskjellige satsinger, og vi i
Oslo Seilforening oppfordrer unge som ønsker mer spissing til å
søke miljøene i naboforeningene. De kan gjerne komme tilbake
til Oslo Seilforening når de ønsker det Oslo Seilforening kan tilby.
Denne tanken håper jeg også andre foreninger i området tenker.
På den måten kan vi sammen bidra til større bredde og flere oppvoksende seilere i Oslofjorden.
Dagens og fremtidens unge er et resultat av samfunnet vi
lever i, og de har andre forventninger og krav. Samtidig som de
alle kan oppleve mye seilglede om forholdene blir lagt til rette. Vi
i Oslo Seilforening skal fortsette å utvikle konseptene og ideene.
Så skal vi også i fremtiden ha det minst like moro som jeg selv har
hatt det med seiling. Denne sesongen har vist at det er mulig, og
jeg håper store og små nyter vannsport, seiling med spenning og
glede i foreningen til kveldene blir kalde og mørke.
Esben Keim, leder i Oslo Seiloforening

TIRSDAGSSERIEN
Vi er alt midtveis i tirsdagsserien og kan melde om like
stort engasjement denne
høsten. Noen nye har kommet til, og det gleder oss
stort at vi har den største flåten konkurrerende Expresser i
landet på vår bane.
Rapporter fra SM kan fortelle at svenskene nå har fått
øye for det vi har fått til her,
og det ventes allerede et betydelig antall svenske båter

til NM i Express, som skal
arrangeres i regi av Oslo Seilforening til neste år.
Vi gleder oss, retter en
takk til alle seilerne som har
vært med å lage tirsdagsserien vår til den suksessen det er
blitt. Vi ser frem til fortsettelsen utover høsten og neste år.
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LEK OG MORO: På sommerleiren var det lek og moro
for alle pengene, helt i tråd
med hva leder Esben Keim
mener representerer fremtiden
i seilforeningen. Det skadet
heller ikke at værgudene var
i aller beste lune og velsignet
leiren med sol hele tiden.

Sommerleir som oste av sommer
Det har vært fabelaktig å ha
15 barn på øya i en hel uke
i sommer!
Sommerleir for foreningens
barn og unge gikk igjen av
stabelen med nesten fullsatt
oppmøte. Trenerne våre gjorde

igjen en formidabel innsats
og aktiviserte barna i alt fra
kasseklatring, seiling og rumperister.
Været var også litt mer
med oss denne høsten enn
på våren. Så det ble badet
og seilt mye. Det har vært en

fabelaktig å ha 15 av foreningens barn trålende rundt
på øya i en uke – og vi håper
dette arrangementet ga gjensidig mersmak, og at vi ser like
mange igjen til neste år. Vi har
storkost oss!

Express Round up God OS-innsats i Hankø Race Week
21. september drar OS i
gang et helt nytt konsept i
samarbeid med KNS og Bundefjorden Seilforening. Vi
har kalt det Express Round
Up regatta og hensikten er
å kåre den beste Expressklubben i Indre Oslofjord.
Kunngjøring og seilingsbestemmelser ligger nå ute, på
www.osloseilforening.no, men
vi avslører gjerne en liten smakebit av konseptet.
Det vil bli seilt pølsebane,
med muligheter for gate på
topp og bunnmerket (alt avhenger av antallet oppmøtte
båter). Det minst antallet
båter som stiller til start fra
de respektive klubbene vil
bestemme antall poeng som
deles ut.
Det er lagt opp til å kåre
fjordens beste Express-klubb,
samt en individuell premiering
til de tre beste båtene. Det seiles lørdag 21. september med
en tilhørende fest på kvelden
på Lilleherbern.

I slutten av juni gikk Hankø
Race Week. Det ble noen
fantastiske dager med akkurat passe vind og sol.
Express-klassen hadde et
rekordstort antall båter, og
ikke minst Expresser fra Oslo
Seilforening, var å se på startlinjen. Vi klapper oss selv på
skulderen og håper at arbeidet
vi har hatt vedrørende denne
satsningen, bærer frukter.

I Express-klassen tok OSseilere fjerde, femte og sjette
plass av de 23 båtene, henholdsvis av Mathias Friis, Trygve Leergaard og Arild Holt.
I Drake tok Jan Weyergang
15. plass, mens Guttorm Haraldsen og Grete Valstad kapret 6. og 7. plass i H-båt.
I 11-meter klassen kom AIR
FORCE ONE (Erlend Munkeby) og ARWEN (Hege Engen)
på 8. og 12. plass.

HUSK HØSTFESTEN 27. SEPTEMBER
Som vanlig blir det stor
avslutningsfest med
tilhørende premiering 27.
september på Lilleherbern.
Denne dagen er hele restauranten vår, og vi satser på
mange blide seilere i alle
aldre, god mat, forhåpentlig noen taler av gode talere

med tilhørende premiering
av tirsdagsseriens vinnere.
Ryktene sier at OS eget
kor vil bidra med en liten intimkonsert.
Det skulle til og med forundre oss om ikke det blir
rom for en liten sving på
dansegulvet også.

TERMINLISTEN FOR RESTEN AV SESONGEN
Høstsesongen er alt i full gang og vi holder trykket på regatta- og aktivitetsfronten oppe i august og september. Under
ser du hvilke datoer du må huke av fremover. Vi sees!
14.-15 .september:
Bypokalen Jr for inviterte foreningers juniorseilere i RS Feva
21 .september Express Round-up regatta
27. september OS Høstfest med premieutdeling

