SEILFORENING

Kjære Nesodden-seilere
Når dette skrives har jeg nettopp vært
på sjøen og opplevd det nydeligste synet
jeg vet: To store gåseflokker med plogen
vendt rett vei. Nå er det like før livet
våkner og sesongen er i gang!
Foreningens årsmøte er avholdt og
jeg ble vist tillit som ny leder for NSF.
Det var hyggelig, og jeg ser frem til å
gjøre litt igjen for alle de gode opplevelsen jeg har hatt på Steilene sammen
med gode seilkolleger. Jeg vil takke Øyvind Degnes for innsatsen og alt arbeidet han har lagt ned i foreningen, og håper han vil hjelpe meg i
starten som den skårungen jeg er.
Vi har også fått to nye styremedlemmer: Hilde Forslund, Jolle- og brettutvalg og Odd Gilinsky, Informasjonsutvalget. Og vi
takker Michael Schulze, Jolle- og brett, og Erik Eriksen og Rune
Wallner, begge Informasjon, for innsatsen.
Seiltinget er avholdt, og for meg som ny var det interessant å
merke interessen for surfing og Stand Up Padling, som jeg umiddelbart ikke forbant med seiling. Kanskje er disse aktivitetene noe
for oss?
Det var gledelig å merke hvor sterkt Norges Seilforbund vektlegger bærekraftig idrett og arbeidet for et rent hav i sin visjon
og strategi. I den forbindelsen var det greit søndagen etter å være
skipper på Blåtann og bidra til at nær 160 dedikerte Nesoddinger
kom seg ut til Steilene for å rydde strendene.
Under åpningen av Seiltinget holdt Cato Zahl Pedersen et engasjert innlegg med konkrete forslag til arbeidet for å få seiling
inn i Paralympics igjen. Han fremholdt betydningen av tilrettelegging av brygger og anlegg, og brukte Nesodden Seilforening
som et godt eksempel fra den tiden han selv begynte med seiling.
Så vil jeg ønske velkommen til en ny sesong på Steilene og til
alle de aktivitetene vi elsker.
Endre Sjøvold, leder i Nesodden Seilforening

SPLEISEKURS
Tema for klubbkvelden onsdag 29. mars var spleising og
takling av moderne tau. Foredragsholdere var Pål Berntsen
og Thomas Nilsson. For en kveld!
AV ODD GILINSKY • Sjelden har det vært en mer lydhør forsamling, og sjelden har det vært mer fikling og vriing og bending av
noen taustumper av spectra tau, eller var det dynema?
Men resultatet ble bra det, det ble spleiset, melket, taklet,
tapet og mye annet vi ikke visste man kan gjøre med en taustump i et fancy materiale. Med litt trening kommer Nesoddens
seilflåte til å bli enda bedre forberedt til årets sesong.
Stor takk til Thomas og Pål for lærerik og morsom kveld.
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NESODDEN
JOLLESEILERE PÅ FJELLET: På Nevra ble det tid til skiturer, god mat og linedance

JOLLER

Sesongen startet i januar!
Optimist – og laserseilerne
i Nesodden Seilforening var
tidlig i gang med sesongen.
AV HILDE FORSLUND • I vinterferien deltok tre seilere fra Nesodden Seilforening i Palamos
Optimist Throphy Cup og gjorde en super innsats sammen
med andre norske seilere. 550
optimister seilte i mye vind, lite
vind og store bølger. Deltakere
fra Nesodden Seilforening var
Jonas Sørlie, Philip Forslund og
Emil Forslund.
Da regattaen var over, deltok våre seilere på treningssamling arrangert av KNS,
sammen med 15 andre seilere.
Vår egen treneransvarlig, Bjørn
Forslund, hadde treneransvaret
sammen med Thomas Nilsson
fra KNS. Seilere, trener og foreldre var superfornøyde!
I januar inviterte jollegruppen til den årlige skituren til
fjells. Også i år gikk turen til
Nevra, hvor vi kunne boltre
oss i hele underetasjen. Her
ble det tid til skiturer, god mat
og linedance! Takk til Hildegunn Skeide Bates som fikk
oss gjennom helgen uten å
sulte, og til alle store og små
som deltok på turen. Vi gleder
oss til neste år.

10.–12. mars arrangerte
KNS, Asker Seilforening og
Nesodden Seilforening treningssamling for optimister og
lasere. Nesodden Seilforening
stilte med seks seilere og trener Bjørn Forslund. Tusen takk
til medarrangører KNS og Asker Seilforening.
17.–19. mars hadde Nesodden Seilforening egen treningssamling med fokus på
fysisk trening og samhold i
gruppen. Seilerne laget også
egen team-sang! Det var
glade barn som kom hjem etter en helg på Steilene med
løping, teori, kokkekonkurranse og sene kvelder. Takk til

Ian Ova og Bjørn Forslund som
arrangerte.
25.–26. mars kom våren til
Son, sammen med alle seilerne til det årlige Frostbite. Son
viste seg fra sin beste side og
de fleste fikk konsumert årets
første is. Nesodden Seilforening hadde med sine to ferske
Laser-seilere, Oda Skeide Bates og Vincent Vaske. I tillegg
stilte ni optimistseilere til trening og regatta. Takk til Son
Seilforening for et strålende
arrangement, som alltid.
Sesongen 2017 er i gang
og vi gleder oss til mange
opplevelser både på og utenfor regattabanen!

JOLLESEILERE I SPANIA: Takk til KNS som inviterte oss med på
treningssamling.

STORBÅTUTVALGET

Endelig er vi godt i gang!
For et par uker siden åpnet
vi havnen på Steilene.

AV COLIN D. BEVAN • En ivrig
dugnadsgjeng har klargjort
havnen vår slik at den er skikket og klar til å ta imot båtene,
enten det er seilforeningens
medlemmer eller gjester fra
andre steder i fjorden, takk til
dem for dette. Kiosken (som
nå omtales som restaurant internt i foreningen) er åpen, så
her er det bare fryd og glede!

Som alltid må vi sørge for at
de som kommer til havnen blir
godt ivaretatt, og at gjestene
reelt opplever at Steilene er
den hyggeligste havnen å
komme til.
Steilene Tredagers, 25.–27.
mai, har 10-årsjubileum, og vi
håper selvsagt på stor og god
deltagelse. Takk til Svein og
Sigurd som står for dette år
etter år – det er bare å melde
seg på og glede seg!
Steilene Rundt, vår onsdagsregatta er i gang. Det er fortsatt
mulig å melde seg på. I år, som
i fjor, har vi et godt samarbeid
med Asker Seilforening.
Voksenkurs i seiling blir
tilbudt også i år. Er du interessert, kan du henvende deg til
oss i foreningen.

Kretsmesterskapet
for
storbåt er som tidligere en
ranking, som utgjøres av Indre
Oslofjord Big Boat Serie. I tillegg til å kåre en kretsmester,
konkurrerer seilforeningene
om å bli beste forening sammenlagt, og det bør bli oss! Så
her gjelder det å delta på de
regattaene som inngår.
Færderseilasen, 9. juni, har
et svært fleksibelt opplegg for
deltagelse, og vi håper på stor
bredde og mange deltagere
fra foreningen i årets regatta.
Nytt av året er at vertsbyen er
Tønsberg.
Par
Regatta/Romantikk
regatta, er i år flyttet til 2.
september på grunn av andre
arrangement i juni. Hold av
datoen i kalenderen.

