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I skrivende stund er vi ferdige
med både Askeroptimisten og
NM for Andunge og 11:Metre
One Design.
Dessverre var det veldig
lite vind i begge regattaene,
men det ble uansett hyggeli
ge arrangementer. De gledelig
mange deltagerne på Asker
optimisten koste seg i det
fine været med morsomme og
sosiale tiltak på land og utfor
drende lettværseiling.
NM-helgen gikk veldig bra,
vinden tatt i betraktning, og
under krevende forhold klarte
vi å avvikle et gyldig NM for
både Andunge og 11-meter.
Lørdagskvelden var det
fest med mer enn 100 del
tagere i klubbhuset. Det må
være ny rekord?
Tilbakemeldingen fra del
tagerne i etterkant var posi
tiv til tross for de vanskelige
forholdene. Det var også vel
dig hyggelig med gjester fra

GULL: Norgesmestere i Andunge
Morten (herværende redaktør, red.
anm.) og Mikkel Hoff Jensen.

Danmark, Sverige og USA. For
Andunge var det en svensk
båt som vant foran norges
mestrene Morten Jensen og
Mikkel Hoff Jensen. Vi ønsker
far og sønn Jensen lykke til i
mesternes mester!
Asker Seilforening hadde
to seilere med i 29er-EM i
Frankrike. De seiler sammen
med seilere fra KNS og gjorde
det meget bra.
Våre godt voksne Finn
jolle-seilere er også aktive i
inn- og utland. Vi er glade for
at dere er med å sette Asker
Seilforening på kartet.
RS Feva-gruppen har fått
et skikkelig oppsving i år med
mye moro, godt sosialt miljø
og stor sportslig fremgang.
Den er et flott eksempel på
hva dyktige ildsjeler kan få
til. Andre klasser har mye å
lære av RS Feva-gjengen, og
jeg er sikker på at ildsjelene
der stiller opp og deler sine
erfaringer.
Vi har tre optimistseilere
som har deltatt i norgescu
pen, og én av dem var også
med i det nordiske mester
skapet i Estland. To av opti
mistseilerne har gått over i
Laser og har allerede deltatt
i norgescup. Den tredje foi
ler rundt i fjorden på sin nye
Waszp. Det er superkult, og
noe for de som liker fart og
moro.
Vår internasjonale elite
seiler, Eline Flotoft Elnan,
fortsetter satsingen på høyt
plan med stor framgang.
Som tidligere nevnt, var
Sjøsprøyt en kjempesuksess
i år, og vi har fått flere nye
seilere til nybegynnergrup
pen i etterkant. Dette er vel
dig gledelig og vi ønsker alle
hjertelig velkommen tilbake
neste år.

Høsten er her igjen og
sesongen går mot slutten.
Tiden nærmer seg for vinter
klargjøring og opptak av båter
og utstyr. Dette er som alltid
perfekt organisert fra mate
riellgruppen og de forskjellig
klassene. Så når vi trekker på
land om noen få uker, vil alt
bli gjort klart for en ny se
song.
Sesongens siste onsdags
regatta gikk 27. september.
Onsdag 25. oktober har vi
sesongavslutning i klubbhuset
med premieutdeling, pizza og
evaluering og bildegjennom
gang av årets sesong for alle
storbåtseilere.
Ta med mannskapet og
møt opp – det er forbausende
mange hyggelige mennesker
ute og seiler på onsdager – på
tide å bli bedre kjent!
Vi jobber kontinuerlig med
vedlikehold og oppgradering
av anlegget vårt. Årets store
prosjekt var ny følgebåtbryg
ge, og den er nå på plass.
Det neste store prosjektet
blir reparasjon og forhåpent
lig utvidelse av hovedbrygga.
Vi er i gang med innledende
samtaler med kommunen, og
har godt håp om å få til noe
spennende.
Asker Seilforening drives
av frivillige og det er ikke
mange nok av oss. Vi tren
ger frivillige til styre og stell,
til vedlikehold, og til drift av
kiosk og klubbhus. Vi trenger
også trenere, klassekapteiner
og dommere, og ikke minst
trenger vi ildsjeler som tar i
et tak når det er behov. Hvis
du vil bidra, er det bare å
sende en e-post til vår drifts
koordinator, Eira Naustvik, på
post@askerseil.no.
Rune Strømquist,
leder i Asker Seilforening
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29ER: Full fart for gennaker.

GODT TRENINGSMILJØ I 29ER NORGE

Samarbeid gir resultater
Fire norske båter seilte i
gullfeltet i EM. Beste norske båter kom på 5. og 28.
plass. Tidligere i år hadde vi
flere sterke 29er-plasseringer, både i europacup i Kiel,
og i nasjonale mesterskap i
Tyskland og England.

AV SVEND EDLAND • 29er-flåten
i Norge er på mellom 12 og 16
aktive båter hvert år (24–32
seilere). Antall båter i hver
klubb varierer fra ingen til
seks båter per år, og det foran
drer seg raskt.
29er-flåten i Norge har i
hovedsak hatt seilere fra klub
bene på Østlandet og noen
fra Sørlandet. For 2018 er det
også initiativ for flere 29erbåter på Vestlandet. Vi håper
det sprer seg mer.
Klassen er stor nok i Norge,
Norden og Europa til at det
blir høyt nivå og sterk konkur
ranse.
I 2016 hadde NSF felles
treningssamlinger for 29erklassen opp mot EM på hjem
mebane i Tønsberg. Her seilte
de beste norske båtene i sølv
feltet, og det gjorde de også i
VM i Nederland.
NSF-initiativet og tre
ningssamarbeidet i 29er-klas
sen har gitt et godt miljø og
forbedringer i resultatene.
I 2017 har vi i regi av 29er
Norge videreført og utvidet
29er-samarbeidet
mellom
klubbene på treninger og
regattaer, nasjonalt for alle
båtene og internasjonalt for
de 6–8 ivrigste båtene. Disse
båtene deltar i tre europacu
per (Cavalaire, Kiel og Garda),
EM og VM når det arrangeres
i Europa.
29er Norge er i dialog med
Sverige om mer treningssam
arbeid i Skandinavia.

Treningssamarbeid og in
ternasjonal matching gir re
sultater.
Fire norske båter i gull-fel
tet i 29er-EM i 2017 i Frank
rike forteller om et bredt og
bra nivå i 29er Norge.
Norge var representert
med seks båter, og håpet vårt
var 5–6 norske båter til gullfeltet av 180 båter totalt.
Kun store nasjoner som
Tyskland og England hadde
flere båter i gullfeltet enn
Norge. De hadde henholdsvis
åtte og seks båter.
De øvrige deltagernasjone
ne stilte med: Italia 4, Frank
rike 4, Sverige 3, Danmark 3,
Nederland 3, Russland 3, Fin
land 2, Spania 2, Hong Kong 2
og Polen 2.
16.–17. september møttes
ti båter i Asker til NC og siste
kvalifisering til Youth Worlds
2017 i Kina. NSF sender hvert
år jente- og gutteseilere fra
brett, Laser og 29er til Youth
Worlds. Det er en populær tur
som gir spennende seilerfa
ring, og den henger høyt blant
ungdommene.
29er er en båt hvor seilerne
får utvikling og erfaring i fart,
teknikk, taktikk og samarbeid.
Den gir et utmerket grunnlag
for videre regattaseiling på
landslag og i OL-klasser – eller
til turseiling.
29er-seilerne kommer nor
malt fra Optimist og RS Feva i
14–15-årsalderen, og de seiler
til de er 20 år eller eldre.
29er-klassen ønsker også
velkommen seilere som har
prøvd andre båtklasser fra 15
år, men som av ulike grun
ner vil bytte båt, og som nå
kan tenke seg å prøve en
2-manns
jolle med fart, sam
arbeid og moro. Ta kontakt for
prøveseiling.
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