HVA SKJER I ÅLESUNDS SEILFORENING!

KJÆRE MEDLEMMER!

10.07.2020

Det er stor aktivitet i Ålesunds seilforening på flere nivå om dagen. Styret og jeg som daglig leder ønsker på en ny
måte og informere dere om hva som foregår og hva som skjer fremover.
Det er spesielle tider med smittevernregler som har begrenset aktiviteten vår en tid, men nå er vi på god gang
tilbake til ordinær aktivitet på sjøen og i havna.
Mine første måneder som daglig leder har vært interessante. Jeg har truffet fantastisk mange hyggelige mennesker
og brukt tiden godt til å sette meg inn i foreningens drift. Nå er fokuset rettet fremover og forhåpentligvis kunne
være med på å bygge videre på det gode miljøet.
I dette infoskrivet vil dere få informasjon fra styrets leder og noen av styrets medlemmer i tillegg til meg. Det vil
variere fra gang til gang hvem som legger ved informasjon.
Jeg håper at dette vil være ett tiltak som dere får glede av. Ta gjerne kontakt om dere har kommentarer.
Eva M Fladmark
STYRETS LEDER
Vi har lagt bak oss et meget spesielt halvår i Ålesunds Seilforening med både store endringer i foreningen samt
uventede utfordringer og begrensinger som følge av virusutbruddet.
Et historisk årsmøte i februar vedtok at vi både ansetter dagligleder i foreningene samt investerer i nytt klubbhus.
Eva Fladmark ble ønsket velkommen som daglig leder den 20.april og har vært i fult virke siden dette.
Parallelt er vi nå i full gange med byggingen av vårt nye hus i Nørvevika, noe som vil gi oss en ny og fantastisk
hverdag når dette er ferdig. Mange har studert tegningene som henger oppslått i havna, og ser frem til hva dette kan
bety for aktivitet og trivsel i foreningen. Som mange har sett, er nå Koppernes naustet og Stabburet historie, og
grunnarbeidet nærmer seg ferdig. Det er forventet oppstart på grunnmurer allerede i august, og målsetningen er
som tidligere omskrevet, at vi har klart huset meget tidlig i mai 2021.
Vi hadde planlagt med at foreningen skulle arrangere NC for jolleklassene og 2,4mR over 2 helger i mai, men dette
ble som følge av virusutbruddet avlyst. Dette skulle være vår store dugnad for året, og slik det nå ligger an har vi
ingen store arrangementer i 2020 eller planlagt for 2021.
Byggingen av nytt klubbhus vil kreve en stor dugnadsinnsats fra mange medlemmer og dette blir vårt fokus i 2020 og
2021 slik vi står godt rustet til gode fremtidige arrangementer med nye flotte landfasiliteter. Vi håper på god
oppslutning til innsatsen på klubbhuset når den tid kommer utover høsten og vinteren.
Sportslig har sesongen blitt noe amputert på grunn av virussituasjonen, men vi har fortløpende klart å tilpasse oss de
gjeldende retningslinjer og allikevel hatt god sportslig aktivitet på flere områder. Det som er spesielt gledelig er å
registrere aktiviteten med nybegynner deltagelse og seilskole. Frem til skolen starter ser det ut til at vi vil ha hele 56
nye barn som har fått prøvd seiling gjennom enten intensiv helg som ble arrangert, eller en av de fire ukene med
seilskole. Vi håper dette er mange nye fremtidige medlemmer og seilere i foreningen!

Jeg vil avslutte med å ønske alle våre medlemmer en riktig fin sommer videre og fine opplevelser fra båten, enten
den er stor eller liten, med eller uten motor! Vi ønsker også Lykke Til, til de som skal ut å konkurrere i sine seilbåter i
løpet av sommeren og høsten.
Med seilerhilsen
Inge Bøen
REGATTASTYRET
I år har det vært en utfordrende start på regattasesongen, men vi har forsøkt å gjøre det beste ut av situasjonen.
Først ut var joller, deretter kom 2.4mR klassen i gang med vårserien, og etterhvert også J/70 og Express, med
12,5kvm til slutt.
Ålesund Doublehanded ble framskyndet fra høsten til våren, til stor glede for NOR Rating klassen, og vi fikk 6 båter
på startstreken.
Helgen 13-14.juni gikk MR Cup 2 for joller av stabelen i Ålesund. Her var det mange unge deltakere fra både Ålesund
og Molde, og med hele 9 regattaer tror vi de fleste var godt fornøyd.
Blant foreningens utsultede seilere var det også god respons da vi loddet stemningen for å arrangere
Sukkertoppseilasen den 20. juni. Dagen kom og vi fikk et strålende vær og hele 17 startende båter, en flott avslutning
før sommeren!
Vi vil forsøke å avvikle InterCity 2020 den 12. september gitt at dette lar seg gjennomføre på en god måte innenfor
gjeldende koronatiltak. Starten i år går fra Molde og etter endt seilas vil det bli sosialt opplegg på seilerhytta på
Gåsholmen.
Ellers håper vi å få gjennomført høstens sesong mest mulig normalt. Arrangørlisten er under arbeid og vil publiseres
straks den er klar. Vi håper alle vil følge med på denne og bytte seg imellom dersom oppsatt tidspunkt ikke passer.
Det vil også bli lagt ut et fast oppankringspunkt vest for Tyskholmen og et øst for Gåsholmen for å forsøke og lette
arbeidet for arrangør.
Kjetil Vassbakk
UNGDOMSTEPRESENTANT
I foreningen finner man mange ungdommer og barn som er engasjerte og seilglade. Vi har ferske seilere og eldre
seilere som treffes flere ganger i uken på treninger. Nå som det er kommet så mange nye seilere som ønsker å starte
i optimisten, er laserseilerne brukt som trenere på mandager og onsdager, og trener på tirsdager og torsdager. Dette
kommer mest sannsynlig til å være fast videre. Laserseilerne er fornøyd med dette opplegget slik at vi får utvikle og
teste oss mer innenfor trenerrollen.
Seilskolene som skal være gjennom fire uker totalt i løpet av sommeren har hovedsakelig trenere som er seilere selv
i laserklassen, noe som er både kjekt og utrolig lærerikt. Trenerne blir kjent med nye seilere, og bidrar til å skape et
trygt og godt miljø i foreningen med mye engasjement og trivsel. Responsen på de to første seilskole ukene har vært
gode, både fra foreldre, seilere og ikke minst trenere som har fått nyte 7 timer på vannet i 5 dager. Som seiler og
trener er dette en super måte å bidra til foreningen, samtidig som man gjør noe en synes er kjekt.
Norges Cup 1 ble avholdt 19-21 juni i Tønsberg for optimist og 26-28 juni i Stavanger for laser. Med gode vindforhold
under begge arrangementene fikk seilerne endelig en skikkelig start på sesongen etter en lang ventetid på grunn av
korona. Det å få seile nasjonale og større regattaer gir en god form for mestring, men det å kunne møte venninner
og kompiser som kommer fra andre steder i landet bidrar veldig på det sosiale og det hyggelige under mesterskap og
kan også skape en slags trygghet.
Vi håper også på å få skaffe en ny foreningslaser slik at flere eldre og høyere seilere kan komme seg ut på vannet
uten at det er en for stor eller for liten båt. Expressen er nå kommet i fin stand slik at ungdommen kan lære seg å
bruke den og kan seile på egne turer, tirsdagsregattaer og bruke båten til opplæring for andre som vil komme inn i
seilingen.
Vi gleder oss videre til en fin sesong!
Ingrid Bøen
SEKRETÆR
Vi gjør oppmerksom på at alle referat er tilgjengelig fortløpende på hjemmesiden https://aasf.no/mdocumentslibrary/
Silje Haus Rendal

