SEILSPORTSLIGAEN

Asker Seilforening på 6. plass i 2. runde

Vi i Asker Seilforening er stolte over at
Kristian Ruth har seilt Laser i Rio-OL.
Kristian har alltid bidratt i Asker Seilforening.
Helt fra han var nybegynner i Optimist og hele veien frem, har Kristian
vært en fantastisk ambassadør for seilsporten. Han møter utfordringer med
pågangsmot og hardt arbeid.
Kristian har hele tiden tilbudt seg å
hjelpe til i Asker, og han stiller opp så
fremt han kan. Kristian er derfor en av
våre flotteste rollemodeller.
Veien frem til OL i Rio har
vært lang og hard for Kristian.
Norge har klart å etablere et
meget godt landslag i Laser, og
Kristian har hele veien måttet
kjempe om OL-plassen. Men
han har vokst på den harde
konkurransen i det norsk laget,
og i de siste månedene har han
vist at han nå er blant verdens
beste Laser-seilere. Rio blir
Kristians tredje OL, fra før
har han en 10. plass og en 16. OL: Når dette leses vet vi om
plass i OL. Kristians målsetting Kristian Ruth nådde målsettinfør Rio var å vinne. I skrivende gen sin i OL i Rio.
stund er det flere uker til OL
starter, og alle i Asker Seilforening ønsker ham lykke til.
Komitestrukturen i Asker Seilforening, som ble presentert på
årsmøtet, har vi i styret brukt første halvår på å innarbeide. Vi
har nok behov for noen justeringer, men alt i alt føler vi at vi er
på rett spor. Formålet med komitestrukturen er å effektivisere arbeidet og å få til en kontunitet ved at komiteene får medlemmer
utenfor de valgte styremedlemmene.
Vi visste at det var behov for en del oppgraderinger av anlegget på Blakstadtangen og dette ble det budsjettert for. Anleggskomiteen har gjort en fremragende jobb med å planlegge
dette, og i samarbeid med økonomikomiteen sørget for økonomisk støtte.
Vi kommer til å få på plass en ny følgebåtbrygge i løpet av
2016, og vi har fått forprosjektstøtte til å utrede oppgradeing av
kaia, som dessverre lider av en del korrosjon og erosjon. Vi takker
Sparebankstiftelsen DNB for støtte til ny følgebåtbrygge og Asker
kommune for forprosjektstøtte til ny kai. Bryggelaget og noen av
foreningens beste venner – jeg nevner spesielt arkitekt Øyvind
Songe-Møller – er viktige støttespillere i anleggskomiteen.
Formålet med oppgraderingene vi jobber med nå, er både å
gjøre Blakstadtangen til en egnet sportslig arena og til en trygg
og god plass for seilrelatert aktivitet for hele Askers befolkning.
Vi skal presentere komiteene i Asker Seilforening nærmere til
høsten.
I ferietiden går Asker Seilforening inn i en rolig periode, men
de fleste askerseilerne skal nok seile en masse i hele sommer.
Etter sommeren har vi mange store arrangementer i Asker, blant
annet AskerOptimisten og tre norgesmesterskap. Vi gleder oss
veldig til storinnrykk av seilere etter sommeren.
Svein Are Løtveit, leder i Asker Seilforening

AV MORTEN BJERKÅSHOLMEN
• Resultatmessig klarte ikke
askerlaget å forsvare andreplassen fra første runde. Det
ble litt mye «stang ut» i begynnelsen av serien, men etter
hvert viste de at de hører med
i toppen av 2. divisjon. Sammenlagt ble de nummer seks
av de 15 lagene som deltok,
og de ligger nå på 3. plass etter to runder.
Sandefjord
Seilforening
gjennomførte flotte publikumsvennlige seilaser rett
uten for Seilerholmen, men
dessverre er det ikke mange
utover de deltagende seilerne
som ser på.
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Seilervenner

ASKERS LAG: Terje Sorteberg, Torgeir Pedersen, Marthe Bjerkåsholmen
og Sebastian Wirak.

ASKER SEILFORENINGS «UKJENTE» REGATTASEILER SIMEN DOKKEN
For brett- og slalom-seiler
Simen Dokken er det mye
vind som gjelder, og de
siste to årene (etter at han
fikk lappen) har han fartet
Norden rundt for å seile
der det blåser.
AV VALBORG STIANSEN • Simen
Dokken er med på slalomcupen i Norge og tilsvarende
nasjonal cup i Danmark.
– I Danmark er brett- og
slalom-miljøet mye større
enn i Norge, så der er det
skikkelig bra konkurranse,
kan Simen fortelle.
– Årets store mål er Volvo
Cup i Tyskland. Der blir det

veldig mange deltagere. For
at seilasene skal bli godkjente, må det være nok vind, og
det vil si cirka 11 knop. Det
betyr at det er en del avlysninger på grunn av for lite
vind, men det er en del av
gamet, sier Simen.
Det er flere Asker-seilere
som seiler slalom uten å
delta i konkurranser. Er det
god sønnavind, er det mange
som treffes i Drøbak. Der er
det ofte mer vind og et godt
miljø for brettseiling. Simen
synes også det er gøy å konkurrere, så han er den eneste
fra Asker Seilforening som er
med på hele norgescupen.
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Asker Seilforening var
representert med samme
lag i runde to i Sandefjord
i juni, som under den første
runden. Under fine forhold i
Sandefjord var de gjennom
14 seilaser i løpet av helgen.

FARTER: Simen Dokken farter
land og strand rundt for å seile
brett.
Vi ønsker Simen lykke til
med resten av sesongen!
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Asker Seilforening har lagd
en ny vri på onsdagsregattaene. Det er blitt tatt godt
i mot av storbåtseilerne.
AV AUDUN GJØSTEIN • Tidligere
har ofte onsdagsregattaene
ofte vært seilaser på faste
merker hvor treningsutbyttet
har vært begrenset til læring
av egne feil. Det er en lite effektiv treningsform, og den
kan i verste fall bidra til innlæring av uvaner og feil.
Storbåtgruppen har derfor
forøkt å oppgradere onsdagsseilasene som treningsarena
for storbåt.
I de to foregående sesongene har vi lagt ut bevegelig

toppmerke og start-/mål-linje
mellom bøye og startbåt vinkelrett på vinden.
I vår har vi gått et skritt videre ved å arrangere «dummy
start» som avbrytes etter 5
minutter. En god start betyr
svært mye for resultatet.
De fleste klubbseilere er
altfor forsiktige i starten, og
«dummystart» gir anledning
til å trene på bedre timing til
linjen og tett manøvrering i
feltet før start.
Vi har også knyttet til oss
en egen storbåttrener, Richard
Karlsen. Han har beskrevet
et treningsopplegg på storbåtgruppens Facebook-side.
Han har fulgt regattaene fra

HØSTENS REGATTAPROGRAM

Tre NM og ett KM
Asker Seilforening har
mange store arrangementer
på programmet i høst.

ANDERS G. LARSSON

AV VALBORG STIANSEN • AskerOptimisten arrangeres 27.–
28. august for inviterte joller.
Dette er høstens store «seilerfest», spesielt for alle nybegynnere og rekrutter i Optimist.
For de av våre medlemmer som
ikke har opplevd AskerOptimisten, anbefaler jeg en gåtur til
Tangen den helgen. Det er et
yrende liv på kaia og på bukta.
NM-helg arrangeres 2.–4.

september for Andunge, Finnjolle, 29er og RS Feva.
Vi er veldig fornøyde med
å kunne arrangere NM for tre
klasser og klassemesterskap
for RS Feva. Det er alltid litt
ekstra å skulle bidra til at klassene skal kunne kåre sesongens norgesmester.
Mer informasjon, kunngjøring og påmelding til arrangementene er tilgjengelig på
Sailracesystem.no.

REGATTA: Tett runding for RS
Feva under AskerOptimisten 2015.

trener-RIB og gitt gode tilbakemeldinger til deltagerne
underveis. Han har også filmet
og tatt bilder. Etter regattaen
er film og bilder gjennomgått
med kommentarer og veiledning i klubbhuset. En mengde
bilder og filmer er også lagt ut
på storbåtgruppens Facebookside. Det skaper naturligvis
interesse og diskusjon – og
ytterligere læring.
Kommentarene til opplegget har vært mange og positive. Opplegget vil bli videreført i høst. Etter året sesong
vil opplegget bli evaluert, og
forhåpentlig får vi finansiering til videreføring kommende
sesonger, med nødvendige

RICHARD KARLSEN

– Egen trener og «dummy»-start

NYTT: Asker Seilforening har fått mange positive tilbakemeldinger om
endringene de har gjort i onsdagsregattaene.
justeringer. Et idrettslag uten
trener hører forhåpentlig fortiden til.
Det er veldig hyggelig om
enda flere etter sommeren

ønsker å ta del i det fine treningsopplegget vi har fått til i
Asker Seilforening.
Takk også til dyktige hjelpere i start- og bøyebåt.

Velkommen til NM i Finnjolle
Asker Seilforening har i
samarbeid med Finnjolleklubben utarbeidet et
flott program for NM, og
vi ønsker gamle som nye
Finnjolle-seilere velkommen til noe som bør bli et
flott NM.

AV TORE GLEN BERG • Finnjollegruppen i Asker teller nå fire
aktive båter som er på vannet
to ganger i uken og trener til
NM. Innen vi skriver august er
det sannsynligvis fem Finnjoller som har sitt faste tilholdssted i Asker.
NM-duellen kommer nok i
år igjen til å stå mellom de to
beste norske Finnjolle-seilerne
Anders Pedersen og Lars-Johan Brodtkorb. Begge har ligget ute i Europa i vårsesongen

og fått seilt noe mer en masterne i Asker. Men vi skal ikke
gi oss uten kamp.
Finnjolle-klassen er på vei
opp og vi satser på et godt
sportslig og sosialt arrangement,
der Finnjolle-middagen på Oslofjordmuseet og inspeksjon av
Norges første Finnjolle, som står
utstilt der, blir et høydepunkt.

FINNEUROPEANS.ORG

RICHARD KARLSEN

ONSDAGSREGATTAENE

NM: Anders Pedersen setter
kursen mot NM i Asker så snart
han har fått unna OL I Rio.
PROGRAMMET
Fredag 2.9 kl 12:00 Registrering på Asker Seilforenings
klubbhus
Fredag 2.9 kl 18:00 Ice Breaker Party – Grill og Lett øl på
Gamle Stua/Asker Seilforening sin platting
Lørdag 3.9 		
Registrering for de båtene som ankommer denne dagen
Lørdag 3.9 kl 11:00 Første start
Lørdag 3.9 ca.18:00 Årsmøte i Norsk Finnjolle Klubb
Lørdag 3.9 kl.19:30 Festmiddag i regi av Finnjolleklubben på
Oslofjordmuseet på Vollen
Søndag 4.9 kl.11:00 Første start
Søndag 4.9 		
Premieutdeling etter seilasene
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