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Nytt år – nye muligheter!
Vår tradisjonsrike seilas, Neglespretten,
er vel i havn. Over 200 seilere fordelt
på 38 båter deltok under fine forhold på
Byfjorden 11. januar. Etter målgang ble
det samling på baren Flying Dutchman,
lokalisert på Bryggen i Bergen, hvor
vinnere ble kåret og hedret. Kvelden
før seilasen var det også samling på
Bryggen hvor Arne Berven holdt foredrag med tittelen : «Seilsportsenter på
en øy – galskap eller genialt?». Undertegnede ga innspill til Byfjordens lune
seilforhold med foredraget: «Byfjordens hemmeligheter». Gå inn
på aasane.no for bilder og reportasjer.
Like før jul fikk vi siste nødvendige formalitet på plass for
etablering av seilspotssenter. Godkjennelsene inneholder oppgradering av nøst og delvis oppgradering og en del nytt kaianlegg.
I denne prosessen har det vært mange viktige bidragsytere fra
personer i klubben og av personer og etater uten for klubben. Til
alle dere rettes en stor takk!
Arbeidet med finansiering av planene fortsetter for fullt og
utviklingens fremdrift vil nå i stor grad bestemmes av foreningens evne til å finansiere de forskjellige delmålene.
Gledelig er det å se at store ting har skjedd i den korte tiden
vi har vært etablert på øya og taket på Seilhuset er nå nesten
ferdigstilt. Det har vært en omfattende jobb da taket var i svært
dårlig forfatning.
Etableringen av ny vannforsyning til øya er også kommet
langt med god innsats fra klubbens medlemmer og uvurderlig
hjelp fra Rørlegger Mørner og Bergen og Omland Friluftsråd.
Foreningen meldte sin interesse til «Det Store Seilløftet» og
er av GjensidigeStiftelsen sammen med 11 andre seilforeninger
tildelt 1 604 500 kroner til fellesprosjektet «Seiling for alle».
Beløpet skal benyttes til kjøp av brukt-materiell til foreningens
sommer-camper/leire/uker/leker og barn- og ungdomsaktivitet
generelt. Formålet ligger i prosjektets navn og støtten er gitt for
å kunne gi et aktivitetstilbud med seiling i sentrum til et større
antall barn og unge enn tilfellet er i dag. Dette er i tråd med
GjensidigeStiftelsens visjon om at alle barn skal kunne få et aktivitetstilbud, og det er lavterskel-tilbud som dette som de gir
støtte til. I første omgang betyr dette en støtte til vår forening
på vel 66 000 kroner med mulighet for en tilsvarende sum senere. Dette er et svært viktig bidrag til vår omfattende barne- og
ungdomssatsing.
For få dager siden fikk vi følgende gladmelding i posten: «Arna
og Åsane kulturkontor setter stor pris på det arbeidet Åsane Seilforening gjør i forhold til aktivitetstilbud til barn og ungdom.
Samarbeidet med Bergen Kystlag på Storøen er også forbilledlig».
Til støtte for vårt arbeid er foreningen tildelt 30 000 kroner som
vil bli benyttet til rehabilitering av toalettfasilitetene i Seilerhuset.
Arbeid for klargjøring til årsmøte er i gang. Vi har ikke satt en
dato for møtet, men det avholdes i siste del av februar måned.
Avslutningsvis vil jeg oppfordre til å følge oss på våre nettsider aasane.no og på Facebook – vi er en forening i spennende
utvikling.
Georg Solvåg, leder Åsane Seilforening

UTBYGGING: Åsane Seilforening er et godt steg nærmere seilsportanlegg på Storøen.

SEILSPORTSENTER PÅ STORØEN

Alt på plass for utvikling av Storøen
Viktig skritt er tatt på
veien til seilsportsenter på
Storøen.

AV ARNE BERVEN • Åsane Seilforening fikk siste godkjenning
fra Bergen og Omegn Havnevesen før nyttår og kan starte
etablering av et flott seilsportsenter og tilgjengeliggjøre øya
for allmennheten med blant
annet gjestehavn straks finansiering er på plass. For kort tid
siden fikk vi også rammetillatelsen på kai, brygger og nøst,
da er alle politiske og regulatoriske forhold på plass for en
flott utvikling av Storøen.
Fordi øya er et LMF-om-

råde er vår byggesøknad blitt
behandlet som en dispensasjonssak og mange instanser
har uttalt seg; Grønn etat, Fylkesmannen, Havnevesenet og
Byantikvaren. Det har derfor
vært en omfattende prosess
for å få dette godkjent, men
alle instanser har vært positiv
til våre planer.
Uten god hjelp fra ansvarlig søker, Bjarne Møster,
arkitekt Rolf Hermansen, arkitektkontoret Opus ved Taral
Jensen og god støtte fra Bergen og Omegn Friluftsråd ved
Åge Landro, hadde vi ikke fått
dette til allerede et år etter at
vår 50 års leieavtale kom på

plass med Bergen kommune.
Mye hardt arbeid gjenstår,
men med alle politiske og regulatoriske forhold på plass er
vi et viktig skritt videre for at
vi skal kunne få et flott seilsportsenter og friluftsområdet
på Storøen til glede for nåværende og fremtidige generasjoner. Vi har vært heldig med
gode støttespillere for etablering av vårt seilsportsenter,
men har plass til mange fler.
Ønsker du mer informasjon
om våre planer på Storøen,
ta gjerne kontakt med Arne
Berven mobil 90122462 eller
utvikling@aasane.no

BRETTSEILERE FRA ÅSANE MED GODE RESULTATER
Åsane Seilforening med
gode resultater på Kona
Julecup.
Vår engasjerte trener for vår
nye satsing på brett, Kalle
Løtveit, har bevist at han har
gamle kunster i ryggmargen.
Med en flott førsteplass blant

seniorene på Kona julecup på
Glesvær 14. desember viste
han sine gamle ferdigheter.
Det ble gjennomført tre seilaser og åtte seniorer deltok
i klassen.
Dette lover veldig bra for
den nye satsingen. Nå arbeider vi hardt for å få de siste

finansieringene på plass, og
vi vil da kunne tilby utlån av
5–6 klubb-brett til nye rekrutter.
Ønsker du å starte med
brettseiling, kan du ta kontakt med Kalle Løtveit på telefon 482 29 894.

Neglespretten i flotte forhold
11. januar arrangerte
Åsane Seilforening seilasen
Neglespretten. Det er en
tradisjonsrik seilas som
ble arrangert for 33. gang
under fine seilforhold.

Seilasen er en av Vestlandets største – uansett årstid
– og i år deltok mer enn 200
seilere fordelt på 38 båter.
Tradisjonen tro var det fredagsarrangement på Zachen
hvor Arne Berven presenterte
AV ARNE BEVREN • Seilasen
utviklingen på Storøen og den
med start på Våganeset seiles
videre satsingen, og Georg
rundt utlagte merker på By- Solvåg holdt innlegg om seilfjorden. Etter start var kursen
forholdene i Byfjorden.
nordvest til merke nord for
Etter endt seilas samlet
Strømsnesholmene. Derfra ble
seilerne seg, og det ble servert
det en fin lenselegg til runding ved Nordnespynten. Her
ble båter med antatt laveste
seilhastighet tatt i mål. For
resterende seilere ble det krysset opp igjen i Byfjorden til
Bakervågen, så Helleneset, og
målgang på Nordnes.

betasuppe og vinnerne kåret.
Vinnerne: Klasse 1: FLYFISK
II med Thomas Johannesen
som rormann. Klasse 2: NIKITA
med skipper Øyvind Skogen.
Klasse 3: WHIPLASH II og klasse 4: VILDE, med henholdsvis
Andre Farstad og Ove Flatnes
som rormenn.
For flere resultater og bilder og reportasjen henvises
det til aasane.no.
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NEGLSPRETTEN: 33 ganger er Neglespretten blitt arrangert.
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