OSLO

SEILFORENING

Årets høydepunkt
Oslo Seilforening har som målsetting
å arrangere ett norgesmesterskap per
sesong. For å få dette til, kreves mye arbeid i forkant og under arrangementet.
Vi har gjennom mange sesonger hatt en
mer eller mindre «fast gjeng» som har
stått for planlegging og gjennomføring.
Det har gått veldig fint. Stort sett har
det vært et begrenset antall båter som
har deltatt, og kompleksiteten er ikke så
mye større enn en tirsdagsregatta med
innlagt registrering og middag. Tilbakemeldingene fra deltagerne er gode. Dette kan «gjengen».
For to år siden bestemte vi oss for å strekke oss litt lengre,
og i anledningen grunnlovsjubileet skulle vi «klinke til». Foreningen fikk tildelt NM i Express 2014. Vi kastet oss raskt rundt og
forespurte om å få nordisk samtidig. Det er egentlig danskenes
tur i år, og Norge neste år. Vi lovet et supert arrangement i Oslo
hvor aktiviteten allerede er stor, og vi fikk da også mulighet til å
kombinere NM og NoM. Som dere ser av hva vår idrettsansvarlige Arne Haabeth skriver, er det mange som vil være med, og
arrangementet har vokst ut av den størrelsen den «faste gjengen»
kan håndtere alene.
Dette blir med andre ord en skikkelig utfordring for foreningen. Vi skal arrangere for mange flere seilere enn tidligere, med
dertil større logistikk-utfordringer. For å få dette til engasjerer vi
hele foreningen. Det skal gjøres mye før arrangementet, under
arrangementet og etter arrangementet. Ambisjonene er store, og
det skal sjøsettes mange båter, mange båter skal ha havneplass,
mange båter skal måles inn, mange mannskap skal veies inn,
mange matpakker skal klargjøres. Vi skal ha trackere og media
dekning, dommerarbeidet må være effektivt, det kan bli puljestart, vi har en liten fjord og så videre. For å klare alt dette har
vi lagd en omfattende plan med mange oppgaver. Får vi bare tak
i nok folk, skal det gå fint, og vi skal arrangere tidenes entypeseilmesterskap i Norge.
Jeg vil med dette oppfordre alle OS-medlemmer som har lyst
på spenning og glede, har lærelyst og anledning til å bidra før,
under eller etter mesterskapet til å kontakte vår idrettskoordinator. Du blir med på en flott og stor opplevelse sammen med
et superteam.
For dere som vil få med dere begivenheten, men ikke er med
og arrangerer, ta kontakt med idrettskoordinator og meld din
interesse for å være med i tilskuerbåt. Eller følg med på livestreaming på nettet. Her blir det både live-tracking, live-resultater, samt film og bilder.
Vi sees i Oslo Seilforening 22.–24. august.
Esben Keim, styreleder i Oslo Seilforening

AKTIVITETSKALENDER HØST 2014
16.–17. aug OS Strandhugg
12. aug
Første tirsdagsregatta høst
Uke 34
Ukedagsaktivitetene starter igjen etter sommeren
22.–24. aug NM/nordisk mesterskap for Albin Express
20. sep
Express club challenge – OS/KNS/Bundefjorden +?
26. sep
OS Høstfest med premieutdeling (fredag)
Mer informasjon om de forskjellige aktivitetene finner dere på
vår hjemmeside.
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EXPRESS: Oslo Seilforening har satset på Express-miljøet og arrangerer årets NM, som også er nordisk mesterskap.

OSLO SEILFORENING ARRANGERER NM OG NOM

Tidenes Express-mesterskap går i august
Oslo Seilforening er i år arrangør og vert for norsk- og
nordisk mesterskap i Express.
Det er en oppgave vi er
veldig stolte av at vår klubb
har fått muligheten til.

AV ARNE HAABETH • At norgesmesterskapet også har fått
status som nordisk mesterskap
er veldig bra!
Som formann Esben Keim
nevner i sin leder, er det
egentlig Danmarks tur i år.
Dette gjør at vi må sette alle
krefter til for å vise at denne
avgjørelsen var riktig. Det skal
Oslo Seilforening klare.
Oslo Seilforening ønsker å
rette en stor takk til Expressklubben i Norge for tilliten og
for det gode samarbeide frem
til nå, og videre i tiden og
årene som kommer.
Oslo Seilforening har gjennom mange år satset på Express-miljøet og lagt opp til en
veldig godt ramme for klassen.
Vi har hatt eget treningsopplegg, faste baneseilaser
hver tirsdag, kursvirksomhet
gjennom vinteren med mer –
alt som skal til for å nøre opp-

under et godt seilmiljø. Dette
mangeårige arbeidet bærer nå
virkelig frukter.
Selve arrangementet blir
en formidabel utfordring for
Oslo Seilforening. Om det er
det ingen tvil. Men med våre
mange erfarne og dyktige frivillige, ansatte og dedikerte
Express-seilere, og ikke minst
hjelp fra blant andre KNS,
Norges Seilforbund, Bundefjorden Seilforening med flere,
er vi sikre på at dette kommer
til å bli et mesterskap som
både Express-seilerne, andre
seilere og publikum vil snakke
om i mange år fremover.
Vi jobber også med et konkret opplegg for publikums-

båter – mer informasjon om
dette kommer over sommeren.
Da det ble åpnet for forhåndspåmelding kom det til
slutt inn over 80 påmeldte båter – det synes vi er helt fantastisk! I skrivende stund er det 58
offisielt registrerte deltagende
båter, og selv om det i seg selv
er helt utrolig, regner vi med at
det blir mange påmeldinger.
Vi har også fått påmeldinger fra Tyskland, i tillegg
til Danmark og selvfølgelig
Sverige
Jeg er overbevist om at
denne sensommer-helgen i
Indre Oslofjord blir et minne
for livet – for alle involverte –
ikke bare Express-seilerne.

PRAKTISK INFORMASJON EXPRESS NM/NOM 2014
Det vil være mulig å etteranmelde seg frem til 10. august,
men da til høyere pris.
Lenke til påmeldingsidene finner du på www.seilmagasinet.no, alternativt www.osloseilforening.no.
Der finner du også all annen informasjon om arrangementet. Oppdateringer vil bli lagt ut fortløpende.
Selve seilingen vil primært finne sted på Langøya-banen i
Bunnefjorden, eventuelt i Lysakerfjorden ved behov. Det vil bli
lagt opp til baneseilas med offset-merke på toppen og gate
i bunn.

Sommeren er her med deilige, late dager på øya
Endelig er sommeren her
igjen med deilige late dager
på øya hvor du kan kose deg.
AV JAN PETTER GAMBORG • Etter
en flott, lang og god vår, med
kjempegod deltagelse på alt
fra utsett og dugnad, vannsportklubb, ungdomsgruppe
og fantastiske Øyas Dag, har
vi også hatt rekorddeltagelse
i våre tirsdagsregattaer med
mellom 30 og 40 Expresser
hver tirsdag. Ettersom KM
også gikk på to av tirsdagene
i juni, har vi også arrangert

et av tidenes største KM for
kjølbåter.
Sommerleirene er nå også
fullt i gang, med to uker med
glade og spente barn i juni/juli.
Det skal nå bli deilig å slappe
litt av i sola og i stillheten på
øya gjennom sommeren, mens
man planlegger og forbereder
neste store aktivitet; NM og
nordisk mesterskap i Express,
som vi gjør alt for at skal bli et
flott arrangement.
Midt oppi alt dette ligger
vår lille øy Lille Herbern og

koser seg, og om du ikke har
vært på besøk hos oss før, er
du hjertelig velkommen.
Kommer du med bil eller
buss, tar du vår lille ferge over
til øya, eller om du kommer
med båt, så legg deg i en ledig
bås og avtal med fergemannen.
Vår restaurant på øya har åpent
fra kl. 14.00 hver dag, og byr på
forfriskende og uforglemmelige
sommerminner.
SOMMER: Slik kan man kose
seg på øya i sommer.

