
     

 

 

HVA SKJER I  ÅLESUNDS SEILFORENING! 

 

 

 

KJÆRE MEDLEMMER!           30.11.2020 

Selv om regattasesongen er over så er det bra med aktivitet i havna.  

Det hamres og bankes på det nye klubbhuset. Skikkelig gøy er det å se hvor det vokser. Diskusjonen er i gang rundt 

fargevalg på 2. etasjen. Det er ikke tvil om at alle gleder seg til vi får klubbhuset ferdig i løpet av kommende sesong.  

I helgene har jollene vært i full gang med trening. Det er kjekt å se hvor de koser seg uansett vær. Her har nok mange noe 

å lære.  

Når vi sender ut diverse informasjon til dere som medlemmer bruker vi mailadressene som er registrert i 

https://minidrett.nif.no. Dessverre så viser det seg at noen adresser ikke eksisterer lenger. Jeg oppfordrer dere alle til å 

logge dere inn og sjekke om opplysningene som ligger der er korrekt. Det er kun du selv som får korrigert det.  

TUSEN TAKK       til alle dere som var med på innsamlingen til hjertestartere. Responsen var over all forventning og vi går 

nå vinteren i møte med hjertestarter i Nørvevika og etter hvert også på Gåsholmen.  

 

Ønsker dere alle noen flotte vintermåneder og god jul når den kommer.  

Med hilsen  

Eva M Fladmark 

Daglig leder 

 

STYRETS LEDER 

Kjære alle sammen!  

Vi har straks lagt bak oss et meget spesielt år, både privat gjennom utfordringen søm følge av COVID-19, sportslig med en 

noe amputert sesong også av samme årsak, men ikke minst milepeler for Ålesunds Seilforening. Vi har ansatt vår første 

daglige leder for å ytterligere forbedre driften og driftsgrunnlaget til foreningen, samt at vi har iverksatt vårt definitivt 

største prosjekt noensinne gjennom byggingen av vårt nye klubbhus. 

Seil sesongen har trass utfordringer vært meget god da samtlige klasser har hatt god rekrutering og vi har vel sjeldent sett 

så mange helt nye seilere innom for å prøve vår sport, både godt voksene, men ikke minst de aller yngste der bortimot 70 

barn i løpet av sesongen fikk prøve seiling for første gang.  

Foreningen har igjen levert flotte sportslige prestasjoner både lokalt og nasjonalt, derav også flere NM medaljer. Slik sett 

avslutter vi nå et meget godt år og legger samtidig grunnlaget for fremtiden. 

Som mange har sett er klubbhuset på full fart opp, og vi håper på god oppslutning til de nødvendige dugnadene fremover 

vinteren og vårens slik at vårt nye seilsportsenter fremstår i Ship-Shape til sommeren igjen kommer. 

I mellomtiden ønsker jeg alle medlemmer og deres familier en riktig God Jul og et Godt Nytt År.   

Med seilerhilsen 

Inge Bøen 

 

https://minidrett.nif.no/


SPORTSLIG UTVALG 

De sportslige høydepunktene i 2020 er bak oss, og i forbindelse med sesongslutt gjorde Sportslig utvalg opp status for 

Sportslig plan og så på måloppnåelse for 2020. Naturlig nok er det slik at mange av målene vi satt på papiret forrige vinter 

ikke har vært relevante for sesongen slik den har utspilt seg, men vi ser likevel en del lysglimt. Ta en kikk på Sportslig plan 

ved å gå til «Nyttig info», «Dokumenter» og «Sportslig utvalg» på nettsiden vår. 

Vi går nå inn i en tid for å planlegge for de neste sesongene. Det er viktig å både se på det nære og på detaljer – men også 

se de litt større linjene på hvordan vi vil utvikle oss i årene som kommer. 

En vinter uten så mye seilaktivitet passer ypperlig for kurs og opplæring. Hvorfor ikke benytte anledningen til å fylle på 

med kompetanse? I foreningen har vi løpende behov for både dommere og arrangører. Sesongen er over og gjennom 

vinteren har Norges Seilforbund et spennende kursprogram. Det meste foregår på nett, men vi vil legge til rette for at man 

kan sitte sammen og ta kursene. Programmet ser slik ut per nå: 

• Oppstart 19. oktober 2020: Arrangør 2: 4 kvelder á 4 timer+praksis 

• Oppstart 23. november 2020: Dommer 2: 4 kvelder á 4 timer 

• Oppstart 17. februar 2021: Dommer: 4 kvelder á 4 timer 

• Oppstart 6. mars 2021: Dommer 3 (forbundsdommer) 

• Oppstart 8. mars 2021: Arrangør 2: 4 kvelder á 4 timer+praksis 

• Oppstart 14. mars 2021: Banedommer 

• Oppstart 14. mars 2021: Direktedommer 

• Oppstart 22. mars 2021: Arrangør 3 (Regattasjef): 4 kvelder á 4 timer+praksis 
Les mer om kursene her: https://www.norgesseilforbund.org/index.php/component/k2/item/313-det-store-kompetanse-

loftet-2020-21 

Er DU interessert? Gi en lyd til sportslig leder Andreas S. Larsen på andreas@olarsen.no så vil du få mer informasjon om 

praktisk gjennomføring. Ålesunds Seilforening dekker kursavgiften. 

Det jobbes også med øvrig program i form av foredrag og andre aktiviteter for vinteren. Om det er tema som ønskes, er 

det bare å gi beskjed om dette! 

Med ønsker om en fin førjulstid! 

Andreas S. Larsen 

Sportslig leder 

JOLLESTYRET  

Året som har gått har vært et fantastisk år for jollegruppen. På tross av situasjonen med covid-19 har vi ikke hatt en større 
rekrutering de siste 5 årene enn vi har hatt i år. Flere rekruteringshelger og  4 ukers fullbooket seilskole har resultert i 17 
nye seilere ved utgangen av sesongen. 14.november hadde Jollegruppen sesongavslutning på seilerhytta. Her koste vi oss 
med taco og kaker, før heder og ære ble delt ut.  Mange av seilerne våre har tatt store steg i år. Flere har deltatt på sin 
aller første regatta ute på Kovikhavet. Noen har deltatt i et nasjonalt mesterskap for første gang, mens andre har vært 
med på vårt regionale mesterskap MR-cup. Mange flotte resultater har det vært også i år. Det gleder oss stort å se hvor 
mange fornøyde seilere som møter opp klar til trening uke etter uke. Litt ruskete vær til tider har ikke stoppet denne 
gjengen. Det viste de også når vi ved årets Hardhaus hadde 18 jolleseilere som stilte til start. En flott dag for regatta 
sammen med 2.4-gjengen ble avsluttet med premieutdeling, julemanna og kakao. Nå har jollegruppen tatt juleferie, og vi 
starter opp igjen 6. januar med aktivitet i gymsalen.  
 
Tusen takk til seilerne og foreldre som uke etter uke stiller opp! 
 
Ønsker alle en fredelig jul og et spennende nytt seilår 2021 

Therese Giske Søvik 

REGATTASTYRET  

Sesongen er dessverre over for i år, men tross omstendighetene har vi vært heldige og fått gjennomført det meste av 

arrangementer. 

Det ble i etterkant holdt et konstruktivt erfaringsmøte, så nå er det bare å vente i spenning på hva neste sesong har å by 

på! 

https://www.norgesseilforbund.org/index.php/component/k2/item/313-det-store-kompetanse-loftet-2020-21
https://www.norgesseilforbund.org/index.php/component/k2/item/313-det-store-kompetanse-loftet-2020-21
mailto:andreas@olarsen.no


Minner også om årets siste seilas, Hardhausen, den 27. desember. Vel møtt! 

Riktig god jul, seilerhilsen fra Regattastyret. 

Kjetil Vassbakk 

HAVNESTYRET 

Under stormen forleden, opplevede vi at B brygga var i større bevegelse enn normal, en spesiell vindretning gjorde at vi 

måtte foreta oss umiddelbare tiltak og flytting av et par båter. Vi engasjerte videre dykker som inspiserte forankringene. 

Det ble undere dette arbeidet konstatert at det må gjøres utbedringer på forankringene mot øst/sørøst. Vi vil i denne 

forbindelse engasjere en ekstern aktør til å hjelpe oss med arbeidet. Dette arbeidet påbegynnes i uke 48. Eventuelle behov 

for dugnads hjelp annonseres fortløpende. 

I tilknytning til dette arbeidet kan muligens bli begrensninger ved innløpet til havna, i så fall skal dette bli godt merket med 

bøyer. Dette til informasjon. 

Rolv Anders Håberg. 

HYTTESTYRET 

Noen ord fra Gåsholmen 
Seilerhytta er stengt for i år og et usedvanlig stille år er et faktum. Utbedring av skaden på taket som blei påvist i vinter er 
nå gjort. To plater på det sørvestre hjørne er byttet og forsterket. Forhåpentlig blir dette mer holbart. 
Ellers er gangveien mellom bryggene og naustet under utbedring. Kvaliteten på fundamentet viste seg ikke å holde mål og 
råteskadet materialer blir utskiftet.  
Ellers er vedlikeholds arbeidet for neste sesong allerede under planlegging. Meste parten av dugnads innsatsen neste år 
går til det nye klubbhuset, men der blir det ikke oppstart før i januar/februar så det gjelder å bruke tiden effektivt. 
På vegne av all entusiastene på Gåsholmen riktig god jul.  

Rolv Giske 

 

KLUBBHUSET, det går fort framover! 

Igangsettingstillatelse for resten av bygget er nå mottatt. 

Grunnmurene er nå ferdig og Svinø legger nå drenering rundt bygget og fortsetter med å legge masse inn til murene. 

Tilkomstvei på baksida blir nå laget og bunnledninger monteres nå før støping av gulv på grunnplanet. Videre er planen at 

hulldekker (tak over grunnmurene) skal monteres i uke 46.HI-bygg mener at selve klubbhuset som skal stå oppå 

grunnmurene skal være reist og taket tett til nyttår. 

Dugnader: Der er mye arbeid som skal gjøres på dugnad og vi håper på god oppslutning når dette arbeidet begynner. (Litt 

usikker på når vi kan sette i gang, sannsynligvis blir det ikke før etter jul). Vi er spesielt interessert i at medlemmer som har 

kompetanse (ikke nødvendigvis proff) på et eller flere av følgende fagfelt tar kontakt med prosjektleder allerede nå: 

Maling, flis legging, snekring. 

Båthallene skal males innvendig og våtrom skal flislegges. Treningsrom og møtesal skal kles med kryssfiner (som først skal 

oljes på begge sider). Huset i 2. etasje skal kles utvendig med bordkledning som skal beises/males. Videre skal det legges 

laminat på gulvet i 2. etasje. 

Som en skjønner blir her mye som skal gjøres, og byggekomiteen arbeider nå med planer for hvordan vi skal gjennomføre 

dugnadsarbeidet. 

Når planene er klare vil der bli sendt ut mere informasjon. 

Man behøver ikke å inneha kompetanse for å hjelpe til på dugnadsarbeid, der blir behov for hjelp av alle slag, arbeidslyst 

og godt humør vil være til god hjelp. 

Farge på bygget: 

Hovedstyret skal bestemme de utvendige farger og formannen har allerede malt noen fargeprøver på vaffelbua. Tanken er 

at når fargesammensetning er valgt, så skal alle hus i havna fremstå i samme fargekombinasjoner (etter hvert).  

Freddy. 


