FRA STORBÅTUTVALGET

Snart jul igjen!

NESODDEN
SEILFORENING

Nå er det snart jul, og jeg benytter anledningen til å ønske alle medlemmer en
god jul og et riktig godt nytt år. Det har
vært et godt år for Nesodden Seilforening med mange regattaer og godt oppmøte på både treninger og regattaer.
Om noen dager snur sola, og på ny
kan vi begynne planleggingen av neste
sesong. For de yngste er spørsmålet om
de har lyst til å fortsette med seiling eller om de skal ri, spille fotball eller spille
spill. For oss i seilforeningen håper vi
inderlig at de velger å seile. De eldre har allerede begynt planlegging av neste sesong – NM, EM og VM. Kanskje man skal bytte til
annen båttype? Jeg gleder meg til å følge med på utfallet!
I tillegg til dette skal vi være med i Seilsportsligaen og seile
J/70 rundt omkring i landet. Det blir spennende å se hva vi klarer
å få til og om dette medfører at vi får styrket klubbfølelsen enda
mer.
Så, alle medlemmer, bruk vinteren godt – fyr i peisen, gå på
ski, stå på ski, ak, møt opp på fredagstreninger, foredrag, regelkurs, mekk båt – og bygg opp energi til neste sesong!
Vi sees i løpet av vinteren. Husk at Steilene og fjorden er fantastisk også på denne tiden.
Og ikke glem årsmøtet 5. mars på Steilene.
God jul!
Øyvind Degnes, leder i Nesodden Seilforening

ERIK J. W. ERIKSEN

Seilvenner

Tiden flyr forrykende fort.
For de fleste av oss er båten
pakket inn for lengst og vi
kan glede oss over sesongen
som har vært.

ERIK J. W. ERIKSEN

AV COLIN BEVAN • Og så kan
vi begynne å glede oss til sesongen som kommer og legge
planer for den. Hvilken dings
skal kjøpes inn som kan gi ¼
knop høyere båtfart i 2016, for
vi har jo dårlig tid og må fort
fram? Hvor går turen til sommeren og hvilke regattaer skal
prioriteres? Dette er «svært
viktige» ting å hygge seg med
utover de mørke vinterkveldene.

GIR SEG: Tormod Petersen takker av etter 5 år som regattasjef.
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REGATTA. Fra Storbåtutvalget
har vi en liten oppfordring
for 2016-sesongen: delta på
minst én regatta i Indre Oslofjord som ikke arrangeres
av Nesodden Seilforening, for
eksempel Isbrytern eller Oslofjorden Rundt. Dette er regattaer i vårt nærmiljø og det tar
ikke all verden med tid å delta.
Det er morsomt å bryne seg
litt på andre båter, og – som
alltid – det viktigste er ikke å

vinne, men å delta. Men det
hyggelig å vinne en gang i
blant – deltar man ikke, vinner
man i hvert fall ikke.
VINTER = TEMAKVELDER. Børre
og Monica Søraas-Sæther,
våre gode medlemmer bosatt
i Drøbak, seilte til Karibia året
2014-2015. De vil fortelle om
sin tur og sine regattaopplevelser der borte. Dato er ikke
fastsatt, men det blir trolig i
slutten av januar eller begynnelsen av februar.
Hold også av 9. mars for
Christen With fra North Sails.
Foredrag med Christen er alltid populært. I år blir hoved
temaet sløreseiling.
Dette blir bra saker, jeg
gleder meg til begge kveldene
allerede. Vi har flere ting på
trappene, men kommer tilbake
på det i et senere nummer.
REGATTASJEF. Vi ønsker Michael Kristiansen velkommen
som nytt medlem i storbåtutvalget. Hver onsdag reiser
Michael fra Siggerud til Steilene for å delta med TIMEOUT i
Steilene Rundt (onsdagsregattaen). Dette har gitt resultater
og endte med at TIMEOUT
vant serien i år.
Kommende sesong har
Michael tatt på seg ansvaret
som regattasjef for Steilene
Rundt. Tormod Petersen ønsket etter 5 år nå å overlate

HELE ÅRET: Ikke glem at Steilene og fjorden er fantastisk
også på denne tiden.
denne oppgaven til andre. Det
er flott at folk er positive og
bidrar til glede for andre i foreningen. Vi takker Tormod for
de 5 årene han har hatt dette
ansvaret.
I SJELEN. Som mange vet har
Familien Jerpetjøn (WILDA)
flyttet til England. Det er
spennende tider for familien og vi ønsker dem selvsagt
lykke til. Rubbel og bit av eiendeler er solgt, både hus og
bil og annet, men de beholder
WILDA. For meg sier dette noe
om hvor dypt i sjelen dette
med seiling og sjøliv sitter i
oss seilere.
Seiling gir oss et solid ankerfeste og stabilitet i hverdagen. Å seile byr på glede,
adrenalin og ro i sjelen. Det
byr på gode stunder og flotte
naturopplevelser både i tur
sammenheng og i regatta. Vi
er utrolige heldige som har
oppdaget denne flotte fritidssysselen. Noen har vært så
heldige å ha oppdaget den
tidligere enn andre, og de har
masse erfaringer som deles
med den største selvfølgelighet – er ikke dette flott!
God jul og takk for i år.

