NESODDEN

Nå er vi inne i siste del av en flott
seilsesong med et kanskje for godt
sommervær.
Nesodden Seilforening fikk tildelt
NM i optimist 10.–12. august, og vi
er stolte over å ha fått anledning til å
bidra med dette arrangementet.
Et arrangement av denne størrelse
krever samarbeid og bidrag fra alle
deler av foreningen og det er godt å se
at våre medlemmer stiller opp på dette.
Takk til alle sammen.
Et slikt arrangement krever også klar ledelse og jeg vil
spesielt takke Hilde Forslund for en uvurderlig innsats som
koordinator og ansvarlig for arrangementet.
I siste nummer av SEILmagasinet fikk Steilene en fin omtale
i Ragnar Kvams «Bestikket». Det var virkelig hyggelig lesning og
vi er selvsagt enig med Kvam. I høst (22.–23. september) får vi
også et stort arrangement med høstcupen og KM. Vi ser frem til
igjen å kunne vise frem Steilene og foreningen fra sin beste side.
Ellers har de årlige kurs og aktiviteter samt to uker med
seilcamp gått av stabelen, og igjen er det godt å kunne takke
våre medlemmer for innsatsen.
Vi har tradisjonelt avholdt årsfest i forbindelse med årsmøtet
i februar/mars. De siste årene har det vært et synkende antall
deltagere på årsfesten, og i år ble den avlyst med kun åtte
påmeldte. Etter initiativ fra Inger Bucher arrangerte vi årsfesten
på sankthansaften i stedet, hvilket var en stor suksess med cirka
førti fornøyde deltagere.
Inger og Vibeke L. Ohrberg stod for arrangementet og hadde
laget utsøkte salater og annet tilbehør til grillmat. Det var en
meget god opplevelse – takk Inger og Vibeke.
Seilere er tydeligvis sommermennesker og det blir nok slik at
årsfesten flyttes til sankthansaften i årene som kommer.
Jeg ønsker alle en riktig fin ettersommer.
Endre Sjøvold, leder i Nesodden Seilforening

SEILCAMP: Blide deltagere.

JOLLEGRUPPEN

Trening og regatta hjemme og ute
Sommeren har vært fantastisk med mye aktivitet.
AV HILDE FORSLUND • Første
uke i skoleferien arrangerte
vi seilcamp for 22 barn som
foruten de fleste av vår regattagruppe var nye i optimisten.
Våre fine trenere Vår Osborg,
Gorm Osborg, Henrik Bucher,
Henning Ødeby Karlsen, og
Vincent Vaske gjennomførte
campen med glans og har fått
fantastiske tilbakemeldinger
fra barn og foreldre.
Flere Nesodden-seilere
deltok på Mesterskapssamlingen i regi av Norsk
Optimistjolleklubb på Bolærne
i juni. Eskil Ova, Balder Støen,
Vetle Støen, Henrik Lundblad
og Philip Forslund var på
Bolærne.
I tillegg var Eskil, Balder,
Vetle og Liam Skeide Bates på
treningssamling i regi av KNS
på Hvasser den første uke av
sommerferien. Vi takker for
at våre seilere får anledning
til å delta.
Nesodden-seilere har også
representert Norge i flere
regattaer. Emil Forslund var
først ut i europamesterskapet
i Optimist som ble arrangert i
Nederland. Han var ikke helt

fornøyd med resultatet, men
tok seg til gullfinalen og endte
på en 58. plass blant europeerne. En spesiell opplevelse var
det for seilerne som fikk møte
Volvo Ocean Race-båtene side
om side når de kom til mål i
Scheveningen i Nederland.
Jonas Sørlie og Hedvig
Ødeby Karlsen seilte NM i
Laser i slutten av juni. Jonas
stilte i Laser Radial og Hedvig
i Laser 4.7.
Fire Nesodden-seilere var
i Båstad i Sverige som representanter for Norge i junior
nordisk mesterskap. Balder
Støen og Eskil Ova stilte i

optimistklassen, Jonas Sørlie i
Laser Radial og Emil Forslund
i Laser 4.7.
Vi har også hatt to
jolleseilere som har stilt i
seilsportsligaen denne sommeren. Emil Forslund stilte på
stevne nummer to i Molde, og
Jonas Sørlie stilte på stevne
nummer tre i Larvik.
Vi håper alle hadde en
fantastisk helg under NM i
Optimist 10.–12. august. Det
ble en god gjennomføring
og det virket som folk var
fornøyde, selv om det ble
litt stress da vinden kom på
fredag. Men det gikk bra.

BJØRN FORSLUND

En aktiv høst

VINCENT VASKE

SEILFORENING

NC-GRUPPEN: Bak fra venstre Henrik Lundblad, Eskil Ova, Vetle Støen,
Liam Skeide Bates, Balder Støen og Emil Forslund. Foran Oskar Ova og
Philip Forslund.

STORBÅT

Innholdsrik høst i vente
Etter en fantastisk sommer
er det spennende å se om
høsten faktisk kan fortsette
med å levere både sol og
vind til høstens seilaser.

AV INGER BUCHER • Klubbmesterskapet går av stabelen
8. september og vi holder
på tradisjonen med start fra
Fagerstrand og målgang på
Steilene med påfølgende

samvær rundt grill og premie
utdeling.
Høstens viktigste og morsomste arrangement er som
vanlig North Sails Nesodden
Høstcup 22.–23 september,
og vi gleder oss til å nok
engang ta imot deltagere fra
hele Oslofjorden og skape et
godt arrangement både til
vanns og på land.
Vi trenger hjelp fra mange
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frivillige, og bidra i dugnaden
med arrangement, kiosk, og
ikke minst den store seilerfesten i fabrikken lørdag kveld!
I seilsportsligaen ligger
vi i skrivende stund omtrent
i henhold til fjorårets «rundetider». Litt svak start; 12. i
Bodø, 10. i Molde.
8.-9 september går siste
seilaser i serien av stabelen
i Arendal, og da håper vi at

vi har funnet formen og kan
sende et lag som gjør sitt
beste og holder Nesodden på
plass i eliteserien.
Av enkeltprestasjoner
i storbåtregattaer i årets
sesong kan vi trekke frem
«Eldorado» med Henrik og Alf
Magne Andersen med seier i
Raymarine TwoStar, og en 2.
plass i Færder’n (i doublehandedklassen, da med Marianne
og Alf Magne om bord). Per
Asp med sitt lag i «CarbonCave», hadde også en eventyrlig
Færderseilas, og seilte seg inn
til en 2. plass i kanskje den aller gjeveste klassen, med gode
veivalg og høy båtfart.
I sommer har også Børre

Søraas Sæther med svensk
mannskap seilt doublehandedseilasen Pantaenius
Bohusracet til tredjeplass
med Melgesen «Sprøyt».
I Indre Oslofjord Big Boat
series ligger «Tango» på en
foreløpig 3. plass, og det blir
spennende å følge med utover
høsten om laget fortsetter å
levere i toppen.
Også i år blir det mulighet
til å avslutte sesongen med
seiling i måneskinn og hummermiddager med gode venner.
Som alltid skal det seiles ved
første fullmåne i oktober. I år
blir det uke 42. Følg med på
Facebook og vår hjemmeside
for program og påmelding.

