Oppfordring til medlemmer
Vi har den siste tiden opplevd at ting
og tang hoper seg opp i anlegget. For at
vi skal ha et flott og trivelig anlegg for
medlemmer og besøkende, er det viktig
at alle har et bevisst forhold til hva vi
setter fra oss, og hvor.
Alle har sikkert noen dårlige samvittigheter her – også jeg, som glemte
en presenning i naustet i alt for mange
uker da den var på tørk etter vinteropplaget.
Jeg tenker spesielt på parkeringsplassen, der er det nå en stor opphopning av hengere fra medlemmer og ikke-medlemmer, samt boss som vi må få fjernet. Det
er vel slik at når det står noe der fra før, er det lettere å sette fra
seg mer, så jeg tror vi skal tilstrebe å ha minst mulig liggende, slik
at avfall og annet ikke hoper seg opp.
Min oppfordring er altså, prøv å få med hjem mest mulig utstyr, og ting som aldri blir brukt bør kastes. Vi kommer også til å
sette opp et skilt om at hengere og utstyr som er hensatt uten
avtale med styret vil bli fjernet for eiers regning.
Det er ellers en glede at sesongen er i gang, og det er stor aktivitet i klubben. Vi har aktive utvalg, og medlemmene i foreningen
legger ned et godt arbeid. Taket på Ranheim som vender ned mot
klubbhuset er snart ferdig, og jeg er imponert over innsatsen som
er lagt ned her. Vi satte ny rekord med pinsesamlingen, hvor det
var over 80 deltakere påmeldt. Takk til alle for en godt gjennomført samling!
Jon Andreas Bygstad, leder i Ran Seilforening

SAMMEN: Det er pesielt gledelig at hele 17 brettseilere tok veien til
Ran i pinsen. Det er spennende å kunne bringe jolle- og brettmiljøet
sammen på denne måten.

(Jolle)seiling – for alle!

Jollegruppens eldste
laserseiler, Einar Nystad,
61 år, er den jolleseileren i
foreningen som legger ned
flest timer på vannet - året
rundt!

AV ROLF GULDBERG • Og økten
på vannet tar denne sprekingen gjerne etter en joggetur
opp Stoltzen. Han deltar på
regattaer, organiserte treninger og samlinger, og «lufter»

ellers laseren sin ved enhver
anledning som byr seg. Han
er å se i foreningen tidlig og
seint, alltid med godt humør.
Einar begynte å seile da
han var 15 år, og kjøpte da sin
første seiljolle: tomannsjollen
Gazelle.
Etter rundt 25 år som taktiker på andres båter, ble det
søkt havn – og seilingen ble
lagt på hyllen til fordel for
blant annet sykkel.
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NORDAVIND: Mange seilere fikk testet grenser på Hjeltefjorden i pinsen.

Rekorddeltagelse og strålende forhold

Årets Pinsesamling i Ran
Seilforening er en av de
største som har vært arrangert.

AV ESPEN BØRRESEN • Pinsesamlingen har lange tradisjoner i Ran, og vi skal mange år
tilbake for å finne en samling
av tilsvarende størrelse som i
år. Hele 83 seilere i Optimist,
Zoom8, Laser og brett var i
Ran denne helgen. I tillegg var
det svært mange foreldre som
valgte å tilbringe helgen på
Rans anlegg i Anglevik.
Samlingen trakk seilere fra
hele vest-Norge, fra Ålesund i
nord til Stavanger i sør.
Det er svært kjekt at
Pinsesamlingen har blitt et
samlingspunkt – midt i NCsesongen – for seilere her vest.
I år hadde vi også en seiler på
besøk fra Bundefjorden, og
i fremtiden håper vi at flere
seilere fra øst kommer og opplever vestlandet på sitt beste.
Rammene rundt samlingen
kunne ikke vært bedre – strålende sol hele helgen, med
stabil vind fra nord. Vel og
merke litt mye vind lørdag og
søndag med opp i hele 15 m/
sek. De som er kjent i Anglevik
vet at nordavinden tar godt
tak i Hjelteforden. Men dette
stoppet ikke tøffe seilere. De
aller fleste seilerne, også de

Etter 15 år som landkrabbe,
har Einar tatt opp igjen seilingen, og nå er det jolleseiling
som gjelder. Han vil være både
kaptein og crew, og fordelen
med enmannsjolle er at man
kun er avhengig av sin egen
timeplan.
Valget falt på Laser av den
enkle grunn at det er den enmannsjollen på Vestlandet det
pr. dags dato er et miljø rundt,
og han har dermed noen å
matche seg mot. Ungdommene bør holde et våkent øye
med denne erfarne seileren,
og de er allerede langt akterutseilt når det gjelder riggetid
og effektivitet i garderoben...
Foreningen har for øvrig et
par andre «gubbe»-jolleseilere.

yngste, var ute og flyttet grenser disse to dagene.
Mandagen vartet opp med
silkeføre. 5 m/sek, stadig fra
nord, gav en fantastisk seildag.
Avslutningsregattaen ble et
imponerende skue med over
80 joller og brett på en kompakt bane like utenfor seilforeningen.
Trenerstaben gjorde en
fantastisk innsats. Selv med til
tider svært krevende forhold
klarte de å gjennomføre treninger med svært høy kvalitet.
På mange måter var en samling
med mye vind etterlengtet.
En samling av denne størrelsen kan ikke gjennomføres
uten enorm innsats av jolleforeldre – både foreldre i egen og
gjestende seilforeninger. Det
krever mye god planlegging og
jobb i forkant samt kjempeinnsats underveis når lunsj, og ikke

minst grillmat, skal serveres til
83 seilere med foreldre.
Det kreves også at tilreisende stiller villig opp med følgebåter og mannskap for å sikre
seilerne på sjøen. Med sterk
vind og stor sjø ble dette en
utfordring for noen og enhver.
Årets Pinsesamling var
utvilsomt et høydepunkt. Nå
gjenstår en siste og avgjørende
norgescup før uttak for optimistseilerne, en NC som skal
gjennomføres i Stavanger, der
de også kan varte opp med mye
og krevende vind. Seilerne som
deltok på Pinsesamlingen vil
stå godt rustet til denne NC-en.
For laserseilerne var det
også en viktig del av oppkjøringen for de to neste NC-ene
og ikke minst europacup i Moss.
Vi ser allerede frem til neste
år og drister oss til å si «Vel møtt
til Pinsesamling 2017 i Ran».

ESPEN BØRRESEN

SEILFORENING

ESPEN BØRRESEN

RAN

REKORD: Årets pinsesamling satte deltagerrekord med hele 83 seilere.

ELDST: Einar Nystad har tatt opp igjen seilingen etter en del år på land.
Dette er fedre som har skaffet
seg egne (godt brukte) lasere,
og de tar en tur på sjøen når
det har tid og lyst og det er
passelige forhold. Dette er

«koseseiling» med lav terskel
og forkunnskap er ikke et krav.
Om noen skulle føle seg fristet
til å være med her er de hjertelig velkommen.

