NORGESHUS SEILMAKEREN DOUBLEHANDED 2016

I år er vi heldige med en tidlig påske. Ja,
det gir godt skiføre på fjellet, men enda
viktigere, det gir en lang seilsesong!
Noen dristige jolleseilere har vært
med på månedlige treningssamlinger
gjennom hele vinteren, men for de fleste medlemmer begynner sesongen etter
påskeferien.
Det er selvfølgelig en utopi å forvente at alle medlemmer stiller på årsmøtet, men likevel en drøm for mange
styrer. På årsmøtet i februar stilte 25
stemmeberettigede. Det er OK, men en dobling til neste årsmøtet
bør være et realistisk mål.
Reparasjon og utbedring av bryggeanlegget ble et viktig tema
på årsmøtet. Tre-piren må oppgraderes i løpet av våren, men
bryggen langs land skal heller ikke bli glemt. Den nye anleggsgruppen som ledes av Frode Leirvåg får nok å gjøre.
Kjølbåtgruppen har også fått en ny leder, nemlig veteran og
æresmedlem Tore Bjordal. Han har fått med seg to yngre medlemmer, og de har store planer for våre kjølbåtseilere. Følg med
på hjemmesiden, der aktiviteter vil bli annonsert fortløpende.
John Berthelsen fortsetter i et år til som leder av jollegruppen.
Gruppen har hatt en fin økning de siste fem årene og har nå opp
til 40 seilere på fjorden ved onsdagstreninger.
Årsmøtet har vedtatt å videreføre økonomilederens deling
mellom sport og anlegg. Begge poster har et eget budsjett. Medlemskontingenten blir reelt fordelt mellom begge poster og ellers
bør i hver post være utgifter i samsvar med inntektene.
Markedsgruppen med Ivar Kornbrekk i spissen, har begynt bra
i 2015 med å genere inntekter og presentere foreningen utad.
Med god støtte fra andre medlemmer har han mye å gjøre i 2016
også.
Med Anne-Karin Norenes på økonomi og Finn Einar Sæther
som nest-leder har vi et robust styre som er godt rustet til å jobbe
for vårt fellesmål, etter Gjensidigestiftelsen: Seiling for Alle!
Frank Hendrikse, leder i Haugesund Seilforening

FRANK HENDRIKSE • Starten går
på Askøy fredag 27. mai og vi
forventer deltagende seilbåter
i Haugesund i løpet av kvelden
og natt til lørdag.
Målgang er i Karmsundet
ved siden av nord-spissen av
Risøy og derfra er det kort avstand til Indre Kai (Smedasundet) hvor kaiplass er reservert
for de få timer mannskapet
må vente før de får lov å seile

HAVN: Smedasundet blir pitstop
for Doublehanded-seilerne.
systemet. Men husk: det er
nattero for seilerne!
Nærmere informasjon finnes på SEILmagasinets Sail
Race System og Askøy Seilforeningens hjemmesider.
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tilbake til Askøy.
Regattakontoret i Sjøfartsbygget er bemannet hele
kvelden og natten. Alle er
velkomne for en prat. Det er
også mulig å følge med på
utviklingen av regattaen på
et storskjerm hvor seilbåtenes
posisjon blir vist via TracTrac-

PROGRAM FOR VÅREN
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MORTEN JENSEN

Start av ny seilsesong

Vårserie jollegruppen
I år konkurreres det i klassene Optimist, RS Feva,
2Krona og Laser.
Seilkurs for tangogruppen
Haugesund Seilforening er et av få idrettslag som
tilbyr kurs spesielt tilpasset tangodansere.
Oppstart Optimist grunnkurs
Kurset er beregnet på barn fra ca. 8 år og oppover.
Det gir en forsiktig og humørfylt introduksjon til jolleseiling, og krever ingen forkunnskaper – ut over at
barnet må kunne svømme.
NY SESONG: Vi gleder oss til fine
Regatta med kjølbåtgruppen
opplevelser på vannet.
Følg med på hjemmesiden for detaljer.
Vårserie jollegruppen Optimist – RS Feva – 2Krona – Laser
Turseilas med kjølbåtgruppen
Ruten for den tradisjonsrike pinseseilasen er ikke klar enda, men målet er som alltid
frisk seilas og godt selskap.
Seilkurs 2Krona – RS Feva
Grunnkurset passer for alle ungdommer og voksne som ønsker å lære å seile.
Seiling med funksjonshemmede
Haugesund Seilforening inviterer hvert år funksjonshemmede til en ettermiddag med
seiling. Det har blitt et av høydepunktene i sesongen, en fin tradisjon som blir satt
pris på både av gjester og vertskap.
Norgeshus Seilmakeren Doubelhanded pitstop Haugesund
Den kuleste kjølbåtregatta på Vestlandet går denne gangen Askøy – Haugesund turretur. Se detaljer i egen sak.
Vårserie jollegruppen Optimist – RS Feva – 2Krona – Laser
Vårserie jollegruppen Optimist – RS Feva – 2Krona – Laser
Gøy på vannet
Vi inviterer nok en gang til sommerleir. Målet er å gi barn fra 8 til 13 år en uke med
gode opplevelser i og på vannet, og samtidig lære litt om sikkerhet på sjøen.
Vilt, vått og vakkert
Denne leiren henvender seg til ungdom som ønsker en uke med høyt aktivitetsnivå.
Deltakerne får prøve spennende vannsport av flere typer, inkludert seiling. Men vi
setter også av rikelig med tid til å bare ha det gøy og treffe nye venner.
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Siste helg i mai håper vi å
få mange seilbåter i Haugesund sentrum. Da fungerer
byen som pitstop (eller
«vendepunkt med pause»)
for Norgeshus Seilmakeren
Doublehanded-regattaen,
organisert av Askøy Seilforening.

VARIERT: Haugesund Seilforening har noe for enhver smak på
programmet denne våren.
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Pitstop i Haugesund
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