RC-GJENGEN I ASKØY SEILFORENING

ASKØY

Laser-moro i kvartformat

SEILFORENING

AV JAN HANCHEN MICHELSEN •
RC-gruppen i Askøy Seilforening har en hel del til felles:
En gjeng mannfolk med stor
sans for det noen nok helst vil
kalle avanserte lekebåter. Men
aktive konkurranseseilere av
Laser-modeller i kvart størrelse er faktisk organiserte i
en offisiell klasseklubb under
Norges Seilforbund. Askøy
Seilforenings radiostyrte Lasere er dermed også seriøse
konkurransebåter.
Chris Skogen, som er en
velkjent seiler i konkurransesammenheng vestpå, er i tillegg en stolt RC-reder med to
båter i flåten. Sammen med
fem–seks andre karer utgjør
han RC Laser-miljøet i seilforeningen.

11. mars samlet vi oss til
årsfest, og denne gangen
var programmet to-delt.

APERITIF: Bobler i glassene.

AV ALICE SYSLAK • Vi begynte
i det gamle klubbhuset, der
Morten Abeddissen serverte
oss smaksprøver fra sitt hjemmebryggede øl. Her var det
mye spennende:
Krydderøl, lyst øl, mørkt øl,
og alt av svært høy kvalitet.

VIL HA MED SEG FLERE. – Og
her er det kun menn i sin beste
alder?
– Ja, det er det vel ikke til
å komme utenom, ler Chris
Skogen.
– Men vi prøver jo å spre
litt informasjon om RC-seiling
til andre, og særlig til de yngre klubbmedlemmene ved å
komme ned på samlinger og
treninger, vise frem båtene og
seile litt. Det er klart at vi vil
at mange flere skal prøve seg
som RC-skippere.
Selv har Skogen altså to
båter og han låner gjerne ut
reservebåten til nye RC-nysgjerrige.
RC-gruppen i Askøy Seilforening nyter dessuten godt

MMMMM: Sjokoladefondant.
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av fine forhold for radiostyrte
båter. Seilsportsenteret i Kaggevikane ligger innerst i en
dyp, skjermet vik uten gjennomgangstrafikk og eventuelle båter på avveie kan lett
reddes fra havari.
Her har gruppen sine uoffisielle «samlinger» omtrent en
gang i måneden.
PRØV SELV! Ifølge Skogen er
dette heller ingen spesielt dyr
hobby, selv om en konkurranseklar Laser koster mer enn
mer modell- og leketøypregete RC-båter.
En ny, godkjent konkurransebåt koster rundt 6500 kroner,
og da er både opplagskrybbe,
radioutstyr og transportbag
inkludert.
Som for Lasere i full størrelse er klassereglene strenge.
Operatørens kunnskaper, kløkt
og taktikk skal avgjøre konkurransen, ikke lommebok, teknikk og utstyr.
Polyetylen-båtene er dessuten robuste og enkle, med ett
seil, godt beskyttet elektronikk
og kun to radiokanaler. Båtene kan raskt demonteres for

ENTUSIAST: Jan Rune Hopland
er en av de aktive RC-seilerne i
Askøy Seilforening.

UTBREDT: Verden over er det solgt
over ti tusen båter i RC-klassen.
transport, men ASF-medlemmene har fått en egen opplagsplass inne på seilsportsenteret. Der står de 2,16 meter
høye Laser-modellene trygt og
tørt mellom slagene.
– Dette er en morsom hobby
og vi vil gjerne ha flere med
oss. Det er bare å bli med på
en samling om du vil sjekke ut
fjernstyrt Laser-seiling, oppfordrer Chris Skogen.
– Ta kontakt med meg på epost chrisskogen@live.no, så
skal jeg fortelle mer om når vi
samles og hva vi driver med!

ÅRSFEST I ASKØY SEILFORENING

GISKE BERLAND

Av med kjeledressen og til bords

GISKE BERLAND

GISKE BERLAND

Hos oss i Askøy Seilforening startet det
nye året nesten slik som 2016 sluttet:
Mye vær og vind, og mye ekstraarbeid
på anlegget.
Med god hjelp fra medlemmene våre
klarte vi å begrense omfanget av skadene. Men en ting er helt klart etter denne
oppstarten på 2017: Dette året må vi ha
full gjennomgang av anlegget vårt og få
på plass og synliggjøre en løpende vedlikeholds- og oppgraderingsplan.
Regattasesongen startet allerede
med første helgen i februar med kretssamling for joller og brett,
og videre utover i 2017 kommer regattaer og samlinger tett i
tett: Thorvalden (joller), Java Cup ( Melges), Askøy Race Weekend
(Yngling+Melges), Hjeltefjordmesterskapet (Yngling), Norgeshus
Seilmakeren Doublehanded, Askøy Rundt (alle båttyper), Melgesog Yngling-regatta under Sykkel-VM, NM i Yngling og muligens
NM i RC. I tillegg har vi ett lag som trener til seilsportsligaen.
16. mars var det årsmøte, og over 50 av våre medlemmer benyttet anledningen til å evaluere styrets arbeid. Med et resultatmessig pent overskudd, og mye godt utført arbeid, både til
vanns og på land, fikk styret årsmøtets tillit til å fortsette det
gode arbeidet.
Og ettersom hele styret denne gangen tok gjenvalg, er vel det
et godt bevis på at vi har stor tro på det arbeidet som gjøres i ASF.
Styret i 2017 består av:
Leder
Alice Syslak
Nestleder Merkantil
Jan Rune Hopland
Nestleder Sport
Harald Gjøsæter
Styremedlem Merkantil
Ove Flatnes
Styremedlem Merkantil, havn Arne Pettersen
Styremedlem Sport, regattasjef Finn Espeseth
Styremedlem Sport
Anders Jamne
Styremedlem Sport
Frank Nyheim
Ungdomsrepresentant
Eivind Skog
Varamedlem
Sandra McCarley
Revisorer
Nils Per Hellesund og
Ingvar Thorsen
I styret ser vi frem til et godt år med fortsatt stor medvirkning
av våre medlemmer.
Vi har noen store dugnader på gang. Jolleteltet må erstattes,
heisen skal på plass, Kollevågdugnaden, dugnader under regatta
og samlinger, og C-bryggen skal vølast.
I tillegg ser vi nå på hvordan vi i Askøy Seilforening kan bidra
til den store plastoppryddingen som trengs i nærområdet vårt. Vi
blir ikke arbeidsledig i 2017 heller. Men:
Det viktigste av alt er at vi løser fortøyningene og lufter seilene!
Alice Syslak, leder i Askøy Seilforening

CHRIS SKOGEN

Blikk på 2017

CHRIS SKOGEN

De har alle seilbåter. Store
seilbåter. Men innimellom er
det de helt små farkostene
som kommer på sjøen.

Det er veldig kjekt at medlemmene deler av sine kunnskaper
og interesser.
I servicebygget ventet
aperitif og nydelig tilberedt
mat. Arrangementskomiteen
hadde dekket nydelig bord, og
kokken Ove sto som vanlig for
maten: helstekt indrefilet med
søtpotetmos og sjokoladefondant med is til dessert.
Praten rundt bordet dreide

FEST: Nydelig dekket bord og gode
seilhistorier på årsfesten.
seg i stor grad om seiling og
mange gode historier ble delt.
Alt i alt var festen et meget
vellykket arrangement, men vi
ønsker at enda flere av medlemmene våre tar turen.
Takk for et flott arrangement.

