STORØEN: I samarbeid med
friluftsrådet pågår det en storstilt
oppgradering av Storøen som skal
være ferdig i 2015.

ÅSANE

SEILFORENING

Takk for meg
Undertegnede kjøpte seilbåt i 1995 og
har med kun et par års fravær hatt en
styreposisjon i Åsane Seilforening. Jeg
gir nå stafettpinnen videre til Arne Berven, som har hatt styreposisjonen Leder
for utvikling. Utvikling har vi hatt med
nettopp Arne som den store drivkraften.
Det er derfor liten tvil om at foreningen
under hans ledelse vil gå en spennende
fremtid i møte og være i en rivende utvikling.
Med midler fra GjensidigeStiftelsen
(Det Store Seilløftet), tippemidler og med annen god støtte gjør
foreningen nå store investeringer i nytt utstyr. For å styrke vår
satsing mot unge over 16 år er det kjøpt to SL 16 flerskrogsbåter. Videre investeres det i fem seilbrett med nybegynner/
barne-rigger og for å ivareta sikkerheten vil det bli kjøpt to nye
sikringsbåter.
Satsingen på barn og unge seilere gir resultater. Når nyinvesteringene er på plass og rekrutteringssamlingene i april er
gjennomført, forventer vi at junioravdelingen vil telle minst 50
medlemmer.
Dagen dette skrives er det vårjevndøgn (21. mars), og da er
dag og natt like lange over hele jorden. Det er et sikkert tegn på
at våren er i anmarsj og gir en påminnelse om at en snart må
komme i gang med vårklargjøringen av båten.
Vi minner også i denne utgaven om Storøendagen 2014. Den
blir arrangert søndag 11. mai med aktiviteter, konkurranser og
historisk rebus tilpasset alle aldersgrupper.
Det arbeides med felles seiltur for tur- og havseilerne og alt
tyder nå på at det blir felles seilas og sosialt samvær på Herdla
en helg i mai.
Hold deg oppdatert. Besøk våre nettsider, aasane.no, og gruppen vår på Facebook. Takk for meg!
Georg Solvåg, avtroppende leder i Åsane Seilforening

Stor aktivitet våren 2014
Vi er nå i full gang med
helgesamlinger, trening og
regatta etter gjennomføring
av fast utetrening i løpet av
vinteren for våre jolleseilere.
Vi har egen rekrutteringshelg
26.–27. april for Optimist- og
RS Feva-seilere der vi fokuserer

på Optimist for de fra 7 år til
11 år og de som er 11–16 år
mot RS Feva. Nytt av året er
brettseiling og vi har valgt å ha
en egen rekrutteringshelg for
brettseiling helgen etter 4.–5.
mai, der vi har to partier. Et tilpasset de som er fra 11 til 16
år, og et eget for de over 16 år.
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vannforsyningen dårlig og øya
er ikke landfast. Et slikt prosjekt ville kreve mye fra foreningen som ikke hadde eget
tilholdssted tidligere.
Etter samtaler med andre
foreninger som driver fra en øy,
ble vi overbevist om at også vi
kunne etablere en levedyktig
aktivitet fra en øy. Øya kunne
bli et godt tilholdssted for foreningen og vi så at våre aktiviteter kunne gi allmenn nytte.
På samme tid etablerte Bergen
Kystlag seg også på øya.
Nå, to år etter vår etablering på øya – og samarbeidet
med BOF startet for alvor, kan
resultater av samarbeidet sees.
Stier er etablert hvor BOF har
stått for innkjøp og transport
av materiell og foreningens
medlemmer har lagt duk og
grus. Ny vannledning etableres
gjennom et felles økonomisk
spleiselag og med delt arbeidsinnsats. Vannledningen er klar
til sesongstart. Foreningen har
sammen med speiderne ryddet
og tilrettelagt en aktivitetsløype på øya. BOF har stått for

innkjøp av materiell til denne
løypen. Det er også etablert
en kulturhistorisk løype, der
kunnskap innhentet fra mange
kilder, blant andre Bergens
Seilforening, som eide øya fra
1919–1956. Informasjonsplakater er innkjøpt av BOF og
montert av seilforeningen.
BOF og seilforeningen har
samarbeidet om en felles søknad for utvikling av bygningsmasser og etablering av kaianlegg på øya. Nå er nødvendige
godkjennelser gitt og BOF har
allerede startet arbeidet med
etablering av flytebrygger i
den sørøstlige delen av øya
med tilhørende stier. Dette vil
gi et kjempeløft for øya som
friluftsdestinasjon og gi foreningen tiltrengt kaiplass ved
avvikling av seilarrangementer.
BOF har også tett kontakt
både med lokale skoler og
høyskolen om bruk av øya i
undervisning. For å få dette til
på en god måte, samarbeider
seilforeningen og friluftsrådet om å finansiere en felles
transportbåt til øya.
2015 skal være Friluftens
år. Til da har BOF satt som
mål at mye skal være tilrettelagt på øya og dette skal
seilforeningen bidra til, et mål
som vil komme alle bade- og
friluftsgjester, seilforeningens
medlemmer og andre til gode.
En vinn-vinn-ordning.

2014. Med årets videreutvikling
av arrangementet og litt fint
vær blir det spennende å se
hvor mange besøkende det blir.
Denne dagen er en flott markedsføringsdag for vårt barneog ungdomsarbeid og seiling
generelt, samt vårt felles arbeid
sammen med Bergen og Omegn
Friluftsråd og Bergen Kystlag

om å tilrettelegge Storøen for
allmennheten.
Etter dette blir det en liten
pust i bakken før vi arrangerer
klubbtur for våre medlemmer
og seilkurs for foreldre til jolleseilerne våre 24.–25. mai. Vi
må heller ikke glemme regattaen Byfjordseilasen som vi
arrangerer 5. mai.

Et vinn-vinn samarbeid
SAMARBEID MED BERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD
Bergen og Omland Friluftsråd (BOF), som er et interkommunalt samarbeidsorgan, har til oppgave å sikre,
tilrettelegge, informere
og stå for daglig drift av
bade- og friluftsområder i
Bergen-regionen.
AV GEORG SOLVÅG • For få år
siden ble BOF kontaktet av
seilforeningen med forespørsel om det kunne avsees et
område i Eidsvågen hvor vi
kunne etablere oss med eget
nøst og brygge.
BOF, ved leder Åge Landro,
foreslo at foreningen kunne få
tilholdssted på Storøen, som er
eid av Bergen kommune og forvaltes av BOF. Øya er lokalisert
midt i Eidsvågen, og foreningen
kunne få disponere deler av de
store båthallene og det gamle
hovedhuset på øya. Som motytelse skulle foreningen bidra til
vedlikehold og utvikling av øya.
Styret i foreningen trengte
betenkningstid. Bygningsmassen og kaianlegget var i dårlig
forfatning. Øya var gjengrodd,
Med god hjelp av blant annet
Det Store Seilløftet og GjensidigeStiftelsen har vi klart å få
på plass viktig utstyr til disse
rekrutteringssamlingene.
Foreningen har nå klubbfinansiert syv RS Feva, to SL
16, to Zoom8, 14 Optimist og
fembrett med seks skolerigger.
Dette gir oss mulighet til et
bredt sportslig lavterskeltilbud
for mange unge i vår region.
Helgen etter våre to rekrutteringshelger arrangerer vi foreningsregattaen Storøenregatta
om lørdagen og Storøendagen
søndag. Storøendagen er etter
to år blitt et av de største familiearrangementene i vår bydel.
Med 400 besøkende til øya vår
i 2013, er vi spent på om vi klarer å tangere denne rekorden i

ÅRSMØTE OG NYTT STYRE
Etter nesten 20 års sammenhengende innsats for foreningen
med ulike roller i styret, har Georg Solvåg valgt å ta en pause
og overlate roret til Arne Berven. Arne har de siste årene hatt
rollen som leder for utvikling i foreningen. Det nye styret takker
Georg for hans flotte innsats for foreningen og stødig ledelse i
noen travle år med et økt fokus på etablering av et godt sportslig tilbud for barn og unge.
I det nye styret har vi fått inn to nye roller. Pauline Mørner,
som er en av våre ivrige seilere er ungdomsrepresentant, og
Bjørn Brastad er vedlikeholdsansvarlig. Det nye styret er :
Leder
Arne Berven
Nestleder
Jan Brede Sandal
Regattaansvarlig
Roar Teige
Økonomiansvarlig
Arnstein Hodne
Ungdomsrepresentant
Pauline Mørner
Vedlikeholdsansvarlig
Bjørn Barstad

