TEAM HJØRDIS: Ungdomslaget
i Oslo Seilforening består av
Ulrik Hesselroth, Lukas Sørbo,
Casper Bjerkfelt, Nils Oscar
Christensen og Helge Solfjeld.

OSLO

Fortsatt god sommer
Det er stor aktivitet på øya om dagen.
Tirsdagsregattaene er godt i gang, og
Øyas dag er avholdt med stor suksess.
En stor takk til alle frivillige som har
bidratt til denne dagen.
I skrivende stund forbereder vi oss
til sommerleirer. Øya skal fylles med
barn som vil lære mer om seiling, sjøens gleder og mysterier. Vi gleder oss
til dere kommer.
I august vil vi ønske velkommen til
Drake-NM, og her vil vi utfordre alle
som har en Drake liggende– ny eller gammel – til å delta. Det
hadde vært veldig gøy å se ungdommer ute i disse vakre båtene,
så meld dere på. Vi skal gjøre det vi kan for å sikre et godt arrangement med gode rammer.
Vi kan melde om at vi nå har signert en ny og forlenget avtale om drift av kroa med Kveldssol AS. Vi er strålende fornøyde
med det de leverer av mat og service for våre medlemmer og
gjester. Vi er derfor veldig glade for at de blir med oss videre.
Det er viktig med stabilitet og forutsigbarhet i denne type drift.
Vi gleder oss til mange smakfulle måltid videre på kroa.
Da gjenstår det å ønske alle medlemmer og gjester av Oslo
Seilforening en fortsatt god sommer.
Dag Andersen, styreleder i Oslo Seilforening

TEAM HJØRDIS I FÆRDERSEILASEN 2018

En utrolig opplevelse
Oslo Seilforenings ungdomslag seilte Færder’n i Express.
De er strålende fornøyd med
innsatsen og resultatet.
AV HELGE SOLFJELD • Vi er veldig fornøyde med hvordan vi
seilte og 18. plassen vi kom på.
Starten vår gikk klokken
15.00 fra Aker Brygge, og vi
kom i mål utenfor Tønsberg
klokken 09.50 lørdag morgen.
Å seile Færderseilasen som
et ungdomslag er veldig gøy
fordi man står ansvarlig for alle
valg man tar.
Vi tok noen beslutninger

underveis, for eksempel å seile på innsiden av Gullholmen
og på utsiden av Bolærne, og
det viste seg å være gode valg.
Til slutt, etter 19 lange
timer, var alle veldig slitne.
Men vi hadde sørget for
rullering innad i laget slik
at timene ble fylt med litt
variasjon.
Rulleringen har vi også for
at alle skal føle seg trygge på
båten og hvilke oppgaver som
kreves av de andre lagkameratene.
Vi i Team Hjørdis er veldig
heldige som får låne Expres-

sen av Oslo Seilforening. Men
selvfølgelig kommer ikke
dette helt gratis.
Båten må holdes i god
stand, og årlig vedlikehold må
gjøres, men dette er bare gøy.
Vi seiler Express fordi det er
en veldig stor klasse som gjør
det lett å konkurrere. Båten er
også ganske lettseilt samtidig
som det finnes nok av trimmemuligheter.
Under dekk er det køyer til
fem, så den egner seg også til
lange seilaser, for eksempel
Færder’n.

GOD SOMMER

TERMINLISTE/AKTIVITETSKALENDER

Vi har allerede hatt en fantastisk forsommer med herlig
varmt vær og gode badetemperaturer, og vi håper at dette
også holder seg utover i ferien.

6.–10. aug Sommerleiren Seilglede 3 på Lille Herbern (SFO/Dagtid)
13.–17. aug Sommerleiren Seilglede 4 på Lille Herbern (SFO/Dagtid)
14. aug
Start OS og KNS tirsdagsseilaser for entype kjølbåter
+ 5 tirsdager fremover kl. 18.00 (ikke 21.8)
15. aug
Listen for vinteropplag legges ut for de som hadde plass forrige vinter
18. aug
Seilingens dag
20. aug
Første dag vannsportklubben høst + 5 mandager fremover kl. 17.30
23. aug
Første dag ungdomsgruppa høst, + 7 torsdager fremover kl. 17.30
21.–23. aug (H.M. Kongens serieseilaser)
24.–26. aug NM for Drake
1.–2. sept
OS Øyhopping
Fullstendig aktivitetskalender med alle foreningens aktiviteter finner dere på foreningens
hjemmeside

AV JAN PETTER GAMBORG • Vi håper at dere alle får nydelig
medvind hvor enn dere måtte ønske å seile, og viser alle hvilke
herlige medlemmer vi har her i Oslo Seilforening!
Foreningens sekretariat vil være lukket fra 9. juli til 6.
august, og alle henvendelser bes sendt på mail i denne perioden.
De vil bli besvart så snart som mulig etterpå.
Vi ønsker alle våre medlemmer og seilervenner en fortsatt
riktig god sommer!

Øyas dag med klubbmesterskap 2018
Klubbmesterskapet og øyas
dag samlet foreningen til
spenning og glede på tropedagen den første lørdagen
i juni.

Team «-Hvergang)» vant
Express-klassen i Færder
seilasen 2018.

ESBEN KEIM: Seier i Express.
i klassen. Det var totalt 30
startende båter i klassen, og
totalt seks båter fra OS.
Vi gratulerer «-Hvergang)»
med seieren!
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AV JAN PETTER GAMBORG •
Team «-Hvergang)», med
Trygve Leergaard, Esben Keim,
Stein Broch-Olsen og Tellef
Tveit, ledet allerede ut fra
start og fortsatte i tet oppover langs Skurvegrunnen og
Lille Herbern på vei ut fjorden.
Til slutt innkasserte de seieren

AV SIGBJØRN WINDINGSTAD •
Unge og gamle prøvde foreningens arsenal av seiljoller,
padlebrett og kajakker med
fryd. Hvis de ikke bare like
greit kastet seg i vannet for
avkjøling.
Klubbmestere i RS Feva
ble Astrid Emilie og Jesper
Gamborg-Nielsen.
I NOR Rating vant Erik
Berg med Lars Årdal og Åse
og Vilhelm Lange, og i Express
vant «Glory» med Geir, Fabian
og Filip Svendsen og Jan

Petter, Jesper og Astrid Emilie
Gamborg-Nielsen.
Øyas dag og sommerfest er
en av Oslo Seilforenings tradisjoner som gjør at regatta- og
turseilere har et mål å komme
til. Været gjorde stemningen

ekstra magisk i år.
Magisk er også den frivillige innsatsen fra de mange
som sørger for å gi barn
og unge opplevelser, og at
bryggefesten skaper latter
og glede.

SIGBJØRN WINDINGSTAD

SEIER I EXPRESSKLASSEN I FÆRDER’N
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KLUBBMESTERE RS FEVA: Jesper og Astrid Emilie Gamborg-Nielsen.

