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Flott utvikling
Etter en suksessfull sommerskole har vi
alle hatt en velfortjent ferie. Vi håper
mange har fått fine timer på fjorden i
inn- og utland i storbåt, jolle og på brett.
For oss som startet økt fokus på barn
og unge for snart fem år siden, er det
kjekt å se hvordan det spirer i foreningen og at vi har fått med oss vår første
seiler til nordisk mesterskap. Det er viktig med bredden, men det er også viktig
å få frem seilere og foreldre som legger
ned det ekstra i treningstid og reiser
som skal til for å ta seilingen et steg videre. Vi håper dette kan
inspirere også andre seilere i foreningen til økt satsing.
Vi har fått på plass mange gode trenere de siste årene, og med
Nils Hordvik som trener for Optimist B-gjengen skulle i hvert fall
spiren for vinnervilje være satt. Enten om det gjelder egen deltakelse i konkurranse i brettseiling eller i storbåt er han fullt konsentrert og gir alt. Dette bidro til å gi ham og mannskapet hans
seier overall i årets Shetland Race. Seier i Shetland Race henger
høyt her i vest, og vi må bare gratulere mannskapet og skipper på
STORM FIGHTER med en flott prestasjon.
Nå i disse dager legges siste hånd på forberedelsene til høstens første seilsamling som arrangeres helgen før kretsmesterskapet her vest. Vi håper dette vil gi god deltagelse fra foreningen
på regattabanen. Det er veldig kjekt at det i disse konkurransene
er muligheter for å delta på alle nivåer. Jeg synes arrangørene her
i vest – trolig ellers i landet også – er flinke til å inkludere alle og
sørge for lavterskeltilbud til de ferskeste. Vi må huske at vi alle
har vært ferske en gang.
Ellers har vi mange planer utover høsten med utvikling av vårt
seilsportsanlegg, og vi håper mange vil hjelpe til å få enda bedre
fasiliteter og hyggeligere sted for våre seilere og medlemmer i
foreningen.
For mer informasjon se aasane.no.
Arne Berven, leder i Åsane Seilforening

SKIPPER: Nils Hordvik styrte inn til seier i Shetland Race.
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STORM FIGHTER tok overall-seieren
Mobilen ringte og en
stresset stemme ropte «Hei,
det er Josse, jeg æ’kke på
båten».

AV NILS HORDVIK • Vi hadde
gått fra kai 10 minutter tidligere. Nå måtte vi snu for å
hente Josse. Rett før avgang
hadde Bjarte hørt ham si «jeg
går og kaster loss», mens Josse
i virkeligheten hadde sagt «jeg
går og kaster boss». Vår OCDvelsignede controller og HMSansvarlige Espen lagde umiddelbart et par nye sider med
retningslinjer om kommunikasjon som han laminerte og
puttet inn i race-permen som
han allerede hadde fylt godt
opp med laminerte værvarsler,
strømkart, seilingsbestemmelser, vaktlister, dorutiner, meny,
spisetider og så videre.
Vi plukket opp Josse og
ankom startområdet et par
minutter før startskuddet. Vi
kom godt ut helt i lo, litt shaky
etter en hektisk unnamanøver
for en av regattaens kapteiner
som fryktløst pløyde gjennom

startfeltet for babord halser.
Vi hadde en klar (laminert)
strategi for ruten mot Shetland og vi traff godt. Et par
timer etter målgang ble det
klart for oss at det holdt til
klasseseier og seier over all,
og denne kvelden sovnet besetningen med den aller beste
blandingsrusen, etyl og seier.
De to dagene vi hadde til
rådighet på Shetland, gikk som
vanlig med til english breakfast,
prat med seilervenner, biltur på
øya, besøk på indisk og kinesisk
restaurant samt noe shopping.
På fredagen var det premieutdeling i City Hall og fest
på boatingen med Otto’ens
tradisjonelle fremføring av The
Shetland Song.
Returetappen startet på
søndag med regnvær og bankekryss i omkring 10 m/sek ut
Bressay-sundet. Igjen lyktes
vi med vår laminerte strategi,
som hovedsaklig var å ikke
seile for langt unna rhumbline.
Det startet med kryss. Deretter dreide vinden gradvis til
slør samtidig som den løyet.

Det ble mange seilskift, og den
siste tredjedelen av seilasen
var utfordrende, med spinnaker i lite vind hvor vi måtte
passe på vinklene vi seilte i
forhold til fart og utseilt distanse. Da kom laminerte polardiagrammer godt med.
Ved målgang var vi allerede
klar over at det ble ny klasseseier, og litt senere at det holdt
til 3. plass over all på etappen.
Dermed var det klart at
STORM FIGHTER var årets sammenlagte over all-vinner i Shetland Race – med god margin.
Shetland Race er en morsom regatta og jeg kan anbefale den for alle som har lyst
på en litt større utfordring enn
onsdagsseilasen. Det er også
en veldig bra sosial happening,
både underveis med mannskapet og på Shetland. Man må
ikke å ha laminerte seil og åtte
mann på ripen for å ha utbytte
av regattaen.
Til neste år håper jeg å se
50+ båter på startlinjen, og
også flere båter fra Åsane
Seilforening!

var det vanskelig å holde på de
gode plasseringene i de tette
feltene.
Alt i alt endte Didrik på 69.
plass. Av de norske seilerne ble
han nr åtte og dette var han
meget fornøyd med, da han
var nr 18 i kvalifiseringen til
mesterskapet. Et av målene
for mesterskapet var nettopp
å bli bedre av de norske enn i
kvalifiseringen.
Å delta i et nordisk mesterskap har helt klart vært en
positiv opplevelse. Erfaringen

ALLE: Den sosiale faktoren betyr
mye, og både seilere og foreldre
ble godt kjent under NoM.

Didrik Jelstad deltok i sitt
første internasjonale mesterskap i Finland i sommer.
Det ble en positiv opplevelse.

AV HÅKON JELSTAD • Allerede på
fergen fra Stockholm til Helsinki møtte vi andre seilere og
deres familier og den sosiale
faktoren var høy.
20. juli var første dag i Finland. Båten til Didrik Jelstad
gikk rett igjennom målingen,
og vi rigget oss til på den
provisoriske campingen som
arrangøren hadde lagt til rette
for. Her bodde det flere norske seilere og en god del fra
Danmark. Campingen på slike

arrangementer kan anbefales
da det er både billig og sosialt
både for store og små.
De første par dagene var
det felles trening for alle de
norske seilerne på baneområdet. Her fikk de smake litt
på hva som kunne vente dem
av forhold og utfordringer i
regattaen. Vinden var meget
skiftende og det var store
trykkforskjeller. Området lå
tett på land og bølgene var
krappe.
Etter tune up-race var det
en flott åpningsseremoni med
flaggheising, taler av borgermester og opplæring i «Beaver
Dance». Dansen ble observert
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både på land og sjø senere i
uken.
Så fulgte fire dager med
konkurranse. Den første dagen
var nervene til å ta og føle på,
og det var lett å se at det er
tøffere å starte i et felt med
over 90 gutter enn det de norske seilerne er vant til i norgescupen. Tilbakemeldingen
etter første seilas var nettopp
at dette var noe helt annet
enn Didrik hadde opplevd før,
og at de utenlandske seilerne
var tøffere enn de norske.
Vindforholdene var som
forventet skiftende gjennom
hele mesterskapet. På tross
av at startene gikk mye bedre,

HÅKON JELSTAD

Junior-NoM i Finland i Optimist

man får av å seile i slike felt
er meget nyttig å ta med seg
videre i seilkarrieren. I tillegg
kommer alt det positive og
sosiale med å være med. Både
seilere og foreldre blir godt
kjent med hverandre, og vi har
allerede begynt å glede oss til
neste års nordiske mesterskap
i Danmark.

