
     

 

 

HVA SKJER I  ÅLESUNDS SEILFORENING! 

 

 

 

 

KJÆRE MEDLEMMER!         25.03.2021 
Endelig begynner det å våres og det livner til i havna. Kjekt å se at det øker på med aktivitet både for seilerne og 

motorbåtfolket. Det er tid for Borgundfjordfiske og flere leier med oss for å være med på dette. Dette skaper liv i 

havna.  

Vi har stor pågang på både kort og langtidsleie. Oppfordrer dere derfor til å gi beskjed om dere ikke skal benytte 

båtplassen deres for en kortere eller lengre periode. 

Låsene i skilderhusene er nå skiftet og de fleste har hentet seg brikker. Benytter derfor anledningen til å oppfordre 

dere som ikke har fått hentet om å ordne det. Når klubbhuset er ferdigbygd, vil nøkkelbrikkene også benyttes der. Vi 

vil da oppgradere brikkene dere allerede har.  

Klubbhuset begynner å ta form og det blir dugnadsaktivitet ut over våren. Det er bare å melde seg på, her er arbeid 

til alle uansett kompetanse og evne. 

I disse dager sender vi ut faktura for havneleie, vakthold og nøkkelbrikker. Vennligst ta kontakt om noe ikke stemmer 

med deres noteringer.    

Slik det ser ut så må vi forholde oss til smittevernregler både på nasjonalt og lokalt nivå. Viktig at vi alle holder 

avstand, vasker hender og hold oss hjemme om vi er syk.   

 

Ønsker dere alle en fin vår.  

Eva M Fladmark 

Daglig leder 

STYRETS LEDER 

En ny sesong er under oppseiling selv om vi ikke har passert påske, men det er hyggelig å konstatere at aktiviteten i 

havna er stigende. Flere båter klargjøres, og noen er allerede i gang med seilaktiviteter. Vi forholder oss til gjeldende 

smitteværeregler og samtidig oppfordrer til aktivitet, og være tilpasningsdyktige innen de rammebetingelser som er 

gitt oss. Det er fortsatt godt mulig med mye seilaktivitet, også håper vi alle på en fin og normalisert tilværelse etter 

hvert.  

Det store høydepunktet for i år er selvsagt at vi skal få ta i bruk vårt nye klubbhus. Dette vil bety svært mye for miljø, 

trivsel og aktivitet i foreningen og et sårt etterlengtet tilbud til medlemmene.  

Styrets arbeid etter årsmøte er i fin fremdrift der 2 styremøter er avhold, og de nye styremedlemmene har funnet 

sine plasser og oppgaver. Rollebeskrivelser og oppnevnelser er gjennomgått slik som har vært praksis de siste år. 

Noen tilpasninger har vært gjort i årets utgave blant annet som følge av at vi har dagligleder og regnspasbyrå på 

plass. Dokumentet som heter «Konstituering» ligger ute på vår hjemmeside under «Nyttig info/Dokumenter». På 

samme sted på hjemmesiden ligger det også annen nyttig informasjon. 

NSF gjennomførte sist høst og vinter en rekke kurs og seminarer som f.eks. trenerutdanning, shorthand seminar, 

regelkurs, e-sailing, dommer og arrangør utdanning osv. Noen medlemmer har deltatt på enkelte kurs, men jeg 



benytter denne anledningen til å oppfordre flere til å ta utdanning innen seilsporten. Om vi skal avholde gode 

arrangementer i fremtiden er vi avhengig av at medlemmene sitter på oppdatert formalkompetanse innen sporten. 

Her har vi en jobb å gjøre med å vedlikeholde og løfte dette, og jeg vi anstendig oppfordre aktive eller tidligere 

seilere til å søke utdanning som dommer eller arrangør. Det kommer flere muligheter til å delta på kurs fremover. 

Da ønsker jeg alle våre medlemmer en fin vår og seilsesong, også for vi passe hverandre og holde oss friske!   

Med seilerhilsen 

Inge Bøen 

SPORTSLIG UTVALG 

Våren er i anmarsj, sesongen er snart i gang og det meste som rører seg i foreningen og i klassene om dagen handler 

om forberedelser til sesongstart. 

Sportslig plan 

Sportslig plan som definerer foreningens sportslige mål og tiltak for måloppnåelse på kort, mellomlang og lang sikt er 

et kontinuerlig arbeid, men årets versjon er ferdig definert og er publisert på foreningens nettsider. For å øke 

synligheten rundt planen og for å få målene lengre frem i pannebrasken, pryder nå dessuten sportslig plan veggen i 

Skipperbua. Når nytt klubbhus er et faktum vil planen også komme på veggen der. 

Webinarer 

I løpet av den nærmeste tiden vil det bli avholdt en rekke webinarer som forberedelse til sesongstart. Programmet 

blir som følger: 

23. mars 2021 klokken 19.00: Oppdatering nye Kappseilingsregler i regi av NSF 

13. april 2021 klokken 19.00: Startprosedyre 

20. april 2021 klokken 19.00: Enkle regler 

27. april 2021 klokken 19.00: Forberedelser til regatta 

Les mer på aasf.no 

Restriksjoner 

Den siste tiden har det blitt innført en del nye regler hva gjelder smittevern. Vi ber alle medlemmer holde seg 

oppdatert på den enhver tid gjeldende regler og retningslinjer – både fra regjering, kommune, Norges Seilforbund og 

Ålesunds Seilforening. Vi håper å kunne få utøve idretten vår på så normal måte som mulig, så raskt som mulig. 

SeilUT 
Tur/hav-komiteen har lansert SeilUT for alle medlemmer i Ålesunds Seilforening. Konseptet er hentet fra suksessen 

StikkUT og fungerer i korte trekk på samme måte. Målsetningen med konseptet er å skape aktivitet og engasjement 

rundt turseilingen i foreningen. Finn mer informasjon og link til påmelding på aasf.no/seilut . 

Andreas Larsen 

JOLLESTYRET 

Vi i jollegruppen har startet så vidt med seiltreninger. Laser, Laser rekrutt og Optimist A, har fått prøvd seg på vannet 

de dagene været har tillat det.  

Mandag 22. mars starter alle i jollegruppen opp med seiltrening igjen, etter en vinter med trening i gymsal.  Vi 

starter sesongen med 30 seilere i de forskjellige klassene.   

Laserne starter opp igjen etter påske 6. april. Optimistene og Laser rekrutt følger på å starter 7. april. Da vil vi også 

kalle inn til infomøte for alle foreldrene der vi tar opp informasjon om hva som skjer framover, hvilken krav vi setter 

til foreldrene osv.  

 Da skal vi også ha klare vaktlister, vaffelvakter o.l.   

Helgen 9. - 11. april blir årets første treningssamling, denne også med  deltagelse fra Molde Seilforening, med sosial 

omgang og mye kjekk seiltrening.  

Vi i jollestyret ser fram til å komme i gang slik at ungene skal få en best mulig opplevelse rundt seilingen.  

 Hilsen Sindre Lervåg, leder jollestyret.  



 

REGATTASTYRET  

Våren begynner så smått å melde sin ankomst og det er snart på tide å børste støv av seilene igjen, for nå nærmer 

regattasesongen seg! Vind i hår og seil, bølger som spruter og adrenalin som pumper. Klarer man å hente inn 

meterne som mangler på de som ligger foran, eller unngå å gi tapt for de som ligger bak? Nervepirrende moro er det 

uansett, om det så går i 1 eller 10 knop! 

Det første startskuddet i år går til jolleseilerne allerede helgen 17-8. april med MR Cup 1. Deretter begynner 

sesongen for fullt igjen med den tradisjonelle Sukkertoppseilasen 1. mai, med påfølgende oppstart av vårserier og 

helgeseilaser. 

Vi håper å se mange velkjente og nye fjes også i år, og at det meste lar ser gjennomføre innenfor til en hver tids 

gjeldende restriksjoner. 

Arrangørlisten er også rett rundt hjørnet, så følg med på e-post og hjemmesidene våre. 

 

Kjetil Vassbakk 

 

HYTTESTYRET 

På Gåsholmen går forberedelsene til årets sesong sin gang. Dugnadene på holmen startet første lørdag i januar og 

deretter alle lørdager med unntak når vi har vært på det nye klubbhuset. 

I naustet har det vært utført listing på toalett og Helge har arbeidet med å ferdigstille drakebaren som blir ganske 

tøff. 

Odd Helge og Freddy har nå felt de siste grann trærne så det skal være under kontroll, men nye skudd kommer opp 

som løvetann over alt. Det blir et stort arbeid å holde nede skudda slik at vi ikke opplever holmen blir dekt og 

utilgjengelig som den var. 

Flere store bjørka trær er også felt som det nå jobbes iherdig med å gjøre om til ved. 

Håvar satte på vannet forrige lørdag etter at rør som har vært utsatt for sollys er utskiftet. Sollys bryter ned plastrør 

og gjør de sprø som pergament. 

Generelt vil jeg si vi er i rute til åpning 30 april, men med dagens smitte situasjon er det vanskelig å forestille seg 

flagg heis arrangement. 

Vi trenger flere hender til å hjelpe til med granskudd og utvendig maling så er det noen som ønsker en lørdagstur på 

holmen sammen med en hyggelig gjeng (vi mener i hvert fall det) så er du/dere velkommen på lørdager med avreise 

fra Nørvevika kl 1100 og retur ca. kl 1530. Vi serverer winer og vafler. 

Rolv Giske 

 

Havnekomiteen 

Vi gleder oss til det på nytt skal myldre med aktivitet i havna. Komiteen har hatt planleggingsmøte gjeldende hva 

som skal skje i havne fram mot sommeren. Vi har fastsatt å starte opp igjen med torsdagsdugnader fra og med 8 

april fra kl. 18.00-20.00. Vi skal også avvikle en lørdagsdugnad, men må komme tilbake med hvilken lørdag på et 

senere tidspunkt. Innkalling vil skje via faceboksiden. 

Arbeidsoppgaver dugnad vår sommer 2021 

 

1. Merke opp igjen strømstolpene  

2. Montere lys på alle skilderhus, lys sponses av ACEL, montering på dugnad 

3. Montere dørpumper på alle dører i alle skilderhus 

4. Nummerskilt på bryggene må på plass 

5. Montere ny strømstolpe på C- brygga 

6. Montere 2 stk. nye brygger på A-brygga, planlegges som større dugnad på en lørdag. 

7. Replassering av plasser på A 

8. Replassering av plasser på B 

9. Skiftning av pongtong på brygge A 

10. Monter Brannslukkere/skumapparat i skilderhus, på innsiden av døra 

11. Montere sikkerhetsstiger 

12. Service havnetraktor 

13. Etablere ny strømtilgang til Gåsa 

14. Maling av alle bygninger til valgt blåfarge, likt klubbhus. 



15. Sprøyting av uønskede arter bak klubbhus/ »håla»  

16. Skifte stag på A brygga, østligste stag på den nye brygga. 

17. Bidra på arbeid i klubbhuset. 

18. Generelt vedlikehold og rydding i havneområdet. 

              Den nye havnekomitéen består av tidligere kjenninger, ta kontakt om du har eventuelle spørsmål 

Rolle     Navn   Telefon 

Leder havnekomiteen   Rolf Anders Håberg 90719030 

Oppmann A brygga   Odd Helge Hessen  90114848 

Oppmann B brygga    Arve Refsnes  99229680 

Oppmann C brygga    Luggi Fladmark  95272068 

Oppmann D brygga   Hjalmar Molvær  97771781 

Oppmann 2,4 mr- området   Trond Mele  90144204 

Oppmann garderobe   Frank Cromer  93405866 

Oppmann verktøybua   Per Inge Drønnesund 41628931 

Dugnadsansvarlig    Lars Ranes  91395418 

Medhjelper    Fredrik B. Hessen  91108143 

Ønsker alle en fortreffelig påske, lykke til med båtpussen og en strålende båtsesong i vente 

Rolf Anders Håberg 

Leder Havnekomiteen 

 

KLUBBHUSET 

De første dugnadene har vært avholdt, båthallene er malt innvendig, teknisk rom er malt innvendig og to vegger i 

andre etasje har fått bordkledning. (Bordkledningen er grunnet med feil farge, skal males om ikke så lenge).  

Nå venter vi på at garderobene skal bli såpass ferdig at vi kan starte flis-legging på veggene. Nesset skal sette inn den 

nye elektriske tavla i teknisk rom i uke 11, og da vil strømmen bli flyttet inn i bygget og den midlertidige trafo-

stasjonen kan fjernes. Når dette er gjort vil vi kunne forskale trappa som skal gå på østsida av bygget. 

Portene i båthallene skal monteres ved påsketider. Da vil vi kunne stå i båthallene og beise kryssfiner-platene som 

skal brukes som innvendig kledning i 2. etasje og i treningsrommet. 

Med andre ord, fra påske vil det bli jevnlige dugnader framover mot sommeren til bygget blir ferdig. 

Vi har nå 38 personer som er med i WhatsApp-gruppa for klubbhus-dugnader. Det tyder på at det blir fortsatt god 

oppslutning om dugnadsarbeidet. 

Fredrik B. Hessen 

Prosjektleder for klubbhuset 

 


