ingen ting, men får heller ingen inntekter av det
landbaserte arrangementet. Nødvendig
bryggekapasitet var et problem i Son og det blir
sikkert også trangt i Oscarsborg, men med ny
flytebrygge og god logistikk bør Oscarsborg
være en flott arena for avslutningen på
Hollænderseilasen. Starten vil gå fra Son som
Årgang 15
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vanlig, mens innkomsten flyttes til Filtvet.
Vi er alle spente på hvordan det nye opplegget

Formannen har ordet:

vil fungere, men skulle det vise seg ikke å bli
noen suksess vender vi tilbake til det

Kjære seilervenner. NHK vises på kartet innen
seilermiljøet. Vår Hovdan Skagen værbrief er en
ubetinget suksess. Foruten god markedsføring
av klubben og et gratis tilbud til våre
regattaseilende medlemmer er det en egnet
anledning for å rekruttere nye medlemmer.
Medlemsmassen er svakt økende og vi ser at
majoriteten av nye medlemmer ofte oppfyller
kriteriene gjennom havkappseiling.

tradisjonelle opplegget i det vi ikke har bundet
oss eller brent noen broer i forhold til
samarbeidspartnere.
Vi har enda ikke fått noen hovedsponsor til
regattaen, så hvis noen i klubben har forslag
setter vi pris på en tilbakemelding. Det er også
slik at den som skaffer sponsor til veie får
majoriteten av inntektene som for øvrig deles
mellom KNS, Soon seilforening og NHK.

På våre møter og fester er nye medlemmer til
dels fraværende og vi savner den yngre garde…
Så jeg oppfordrer til oppmøte, foruten
interessante foredrag har vi det hyggelig og
klubben har som vane og spandere litt ekstra
utover hva som inkluderes i kuvertprisen.
Vi gjør i år et stort løft på bøyesiden. Bøyer er
innkjøpt og legges ut i disse dager. Dette er dyrt,
men heldigvis har vi de økonomiske midler på
bok slik at vi opprettholder den lave
medlemskontingenten.

Sommeren har begynt å vise seg. Det myldrer av
båter på fjorden, og båter som for noen tiår
siden ble betraktet som ”skip” synes nesten ikke
i havnene. Desverre er det også mange som
debuterer i båter opp mot 50 fot, og jeg har
allerede sett mange rare manøvrer både med og
uten baugpropell, fortøyninger som ikke
fungerer ved strøm –eller vindskift etc. Heldigvis
skjer det sjelden store ulykker men av og til
lurer jeg på om statistikken speiler realitetene.

Foruten bøyene er Hollænderseilasen viktig for
klubben. I år gjør vi store forandringer i det
innkomst og regattakontor flyttes fra Son til
Oscarsborg. Bakgrunnen for skiftet er å skape
et bedre arrangement på land. Vi ser at sosiale
aktiviteter på land etter hvert er viktig for å
opprettholde et høyt deltakerantall. Oscarsborg

Selv om mange i dag har raske båter med
”hyttekomfort” skal vi ikke glemme at
naturopplevelsen stort sett er omvendt
proposjonal med hastigheten
og de flotteste havnene er
uten landstrøm.

vil markedsføre arrangementet og samtidig
gjennomføre konserter etc. slik at det legges opp
til en skikkelig fest etter innkomst. Vi betaler

God sommer!
Øivinn Brudevoll

Noen små beskrivelser fra turen:
Delfiner
Delfinene kunne følge oss i timevis og de likte
tydeligvis lyden av lyse barnestemmer. En gang kom
det en flokk fra hver sin kant, de møttes ved båten,
holdt følge med oss i 10 minutter til den ene flokken
snudde og fortsatte mot sitt første mål, hvor nå det
kunne være?
Langtur med familien
Jeg har tilbrakt alle mine barndoms somre i og ved
havet. Hver eneste sommer så jeg med lengsel mot de
store seilskutene som av og til passerte oss, familien
på 5 som hver kveld satt i soldnedgangen i en liten
robåt og fisket hvitting. Det var først da jeg ble kjent
med Leif Erik, at seilasene beveget seg utenfor den så
utrolig deilige Hvaler-skjærgården.
Leif Erik og jeg startet vår felles båtkarriere for
20 år siden i en liten tresnekke. I den hadde vi minst
en sommer der alt som kunne gå galt gikk galt
bortsett fra en viktig ting: forholdet — det holdt! Vi
lærte oss å seile i Josefa, en gaffelrigget skøyte på 35
fot. På sluttet av 90-tallet satte vi i gang byggingen
av DVINA i Arkhangelsk i Russland. DVINA ble
tegnet av båtkonstruktøren Cecil Stephansen og er
en 43 fot jakt. Sommeren 1999 seilte vi henne
gjennom Kvitesjøen, Barentshavet og til Norge.
I november 2000 fikk jeg en alvorlig prolaps og
ble liggende i 6 uker. Etter å ha lest noen hyllemeter
med maritime reiseskildringer, ble en rask beslutning
tatt; vi drar på langtur! Knappe 6 måneder senere var
det meste ordnet, vi satt seil og la av gårde. Amanda
på 10 og Konrad på 8 hadde med seg skolen ombord,
vi voksne hadde klart å ta en slags permisjon.
Langturseilasen varte i 15 måneder og gikk
gjennom 18 land.

En liten fiskehistorie:
Jeg hadde stort sett morgenvakten og ble vekket til
duften av hjembakt brød. Morgenstunden i ro og
fred var nærmest hellig, helst med en god bok i
fanget. Jeg ville helst IKKE forstyrres. Vi hadde alltid
flere snører hengende ute, snører som det var festet
gummislanger til for at de ikke skulle ryke under
presset av stor fisk. Var snøret slakt var det ikke fisk,
var det stramt, ja da… Akkurat denne morgenen
fordypet jeg meg i en spennende bok og fant deretter
ut at jeg måtte vaske noen glasshåndklær. I det jeg
bærer vasken ut ser jeg en fin, stram snor og henger
vasken opp, pent og med klyper. Noen timer senere
kommer Leif Erik frisk og utvilt opp luka og ser
umiddelbart den stramme lina, han nærmest hopper
ut, stormer bakover og skriker fisk, fisk… Det var en
14 kilos Wahoo (Gullmakrell) som hadde hengt på
kroken i timevis. Vi fikk den om bord, vi hadde mat
i 3 dager og gjett om jeg var flau (derfor forteller jeg
alltid denne fiskehistorien selv.)
Uten gir
På Cuba gikk vårt hydrauliske gir i stykker. Vi ble
slept inn til Isla Juvendud og lå der i en uke av
påvente om mulig hjelp. Da hjelpen ikke kom og
tiden gikk bestemte vi oss til slutt for å seile til
Havanna og forsøke å reparere der. Seilasen, som
burde ha tatt oss et og et halvt døgn, tok i stedet en
uke. En tung skøyte i lite vind og med sterk strøm i

mot gjør ikke mye fremdrift. Vi krysset hele dagen
og drev bakover om natten når den allerede svake
vinden løyet. Da vi endelig kom fram til Havanna
var det blitt mørkt og ingen ville slepe oss inn i
havnen. Da var det bare finne fram noen godsaker,
rope Bye-Bye Havanna og legge ut på en natts
kryssing fram og tilbake foran den så kjente
Hemingway Marina.
Cape Verde
Vi lå noen dager på Santo Antao, vi lå for anker og
det var store havdønninger. Så store var dønningene
at vi ikke kom oss inn på stranda med jolla. Vi måtte
i stedet svømme inn med klærne i plastposer på
hodet. Vi ble tatt i mot av en flokk smilende barn
som viste oss rundt i landsbyen. Vi fikk senere besøk
av barna som storøyde så på alt om bord og hang
over luka og stirret mens jeg laget pop-corn og fant
fram brus til dem. Vi hadde noen små gaver som de
ble veldig glade for og dagen etter kom de roende ut
med en gave til Konrad og Amanda: de fikk hvert
sitt nylagte varme egg. Der på øya var det læreren
som sjekket oss inn, i tillegg drev han en bar og da vi
senere ville kjøpe med oss ”grogg” viste det seg at
han også sto for produksjonen av denne.
Dra på langtur!
Vi hadde en fantastisk tur, det anbefales på det
sterkeste å ta seg et friår eller helst flere og komme
seg av gårde. Og legger du av gårde, må du sørge for
å komme til Bequia. Får Mariann snusen i at du skal
seile kan du risikere en telefon med invitasjon til
juleaften (som hun har arrangert for skandinaviske
seilere i minst 15 år) og spørsmål om du kan bringe
med deg et eller annet til de mange veldedige prosjektene hun bedriver. På juleaften er det julemiddag
der surkålen er hjemmelaget ombord på de respektive
båtene, og juleskinka ruslet på stranden noen timer i
forveien. Den brune sausen er rød og knallsterk og
alle har en julefeiring utenom det vanlige.

I Tyskebukta på vei hjem, slukøret over at turen
nærmer seg slutten, slukøret over å skulle starte opp
med reklame og design igjen, slukøret over å tenke
på hverdagen — plutselig dukker ideen opp; hvorfor
ikke starte et forlag og gi ut alle de klassiske perlene.
Et skipsbibliotek for båt og hjem. En virkelig
strålende ide! Denne kanskje vågale beslutningen har
ført til at jeg nå lever i og med andre seileres
opplevelser hele tiden og drømmen og å dra ut igjen
bare vokser!
Tekst: Anne Nygren

Bøye-status
Samtlige bøyer vil forhåpentlig være på plass
innen 01.07.06. Vi håper medlemmenene
benytter seg av dette tilbudet.
Nyutsatte bøyer: Mærdø - Arø - Tallakshavn og
Akerø.
Klubbeffekter
Klubbeffekter kan du få ved å sende en e-mail
til Karianne Melleby (kariamel@online.no) eller
ringe henne: 41 55 81 48. Karianne forteller deg
mer av hvilke klubbeffekter hun for tiden har
inne.

NB: du finner oss nå på:
www.havseilerklubben.no

V æ r b r i e f i n g f ø r H ov d a n S k a g e n R a c e
Onsdag 23 mai arrangerte NHK værbriefing for
deltakerne i årets Hovdan Skagen Race. Som
tidligere år hadde vi engasjert oceanograf Lars Petter
Røed fra DNMI. Lars Petter presenterte en detaljert
prognose over de forventede vind-, strøm- og
værforhold.
NHK’s værbriefing har vist seg å være meget
populær og et nyttig verktøy i planleggingen av en
strategi for å få en mest mulig vellykket regatta.
Flere av båtene som vant sine klasser har rapportert
at de i stor grad forholdt seg til den værmeldingen de
hadde mottatt på vår værbriefing. Undertegnede
seilte om bord på IMX-45 «NOR-X». Vi planla
seilasen i henhold til briefingen og kunne i store
trekk seile slik vi hadde planlagt da værvarselet var
meget presis i forhold til de faktiske forhold.
Det hersket en viss uro blant mange av de ca. 150
fremmøtte da det ble varslet elementer som: mye
motvind, økning til 40 knop vind fra sydvest ved
Skagens Rev, mye motstrøm og ikke minst lave
lufttemperaturer. For mange skulle det vise seg at
prognosen ville stemme.
H ov d a n S k a g e n R a c e
Som tidligere nevnt skulle det vise seg at
værmeldingen stemte meget bra under årets Hovdan
Skagen Race. Det ble mye motvind og til dels en
temmelig tøff seilas. Otto Backes «NOR-X» var
første båt over mållinjen og så ikke mer vind en 30
knop. Verre ble det utover dagen på fredag da de
fleste av båtene var underveis fra runding Brofjorden
til Skagen. Det ble i tøffeste laget for mange av
deltakerne da vinden økte på til 40 knop kombinert
med motstrøm og den vanligvis rotete sjøen ved
Skagen.
Hele 66 båter valgte å bryte underveis. Mange
båter hadde mindre havarier om bord; seil som
spjæret, fall og skjøt som røk og utstyr som ikke
holdt eller sluttet å virke. I tillegg ble det rapportert
om to rigghavarier og ett rorhavari. Alle båter kom
seg imidlertid trygt i havn, de aller fleste til Skagen.
Tre av klubbens medlemmer vant sine klasser:
Petter F Ringvold «COLON», Svein Are Løtveit
«OLISABETH» og Claus Landmark «SJØBODEN».

distanse. I tillegg har det vært ønskelig med et
bredere tilbud hva angår landbaserte aktiviteter.
Årets seilas vil starte i Son som tidligere. De av
båtene som er med i NORC’s ranking samt MiniTransat klassen vil bli startet fredag kveld og vil
deretter seile en lengre bane. De resterende båtene
vil bli startet lørdag morgen og runde de «vanlige»
merkene. Samtlige klasser vil ha målgang ved
Filtvedt fyr.
Etter målgang er det lagt opp til et større
arrangement med underholdning og bevertning på
Oscarsborg. Blant annet blir det konsert med
Postgirobygget på plassen ved gjestehavna.
Fyldig informasjon om regattaen vil bli
tilgjengelig om kort tid i forbindelse med invitasjon
til alle seilere.

Kalender 2. halvår 2006:
26-27. august — Hollænderseilasen
21. sept — Høstfest med Erter/kjøtt og flesk
Innmeldte medlemmer:
Agnete Belt, Per Erik Johansen, Knut Espen Solberg,
Jarl Spandow, Geir Svendsby
Utmeldte medlemmer:
Peter T. M. Brandt, Arve Johansson, Svein-Erik
Stiansen

Vårfest

G ra t u l e r e r ! !
G e i r K a r l Fr o s t r u d

Hollænderseilasen 2006
Årets Hollænderseilas arrangeres 25-27 august i
samarbeid med KNS og Soon Seilforening. I forhold
til den formen seilasen har hatt de siste årene har vi i
år gjort noen endringer. Den nye formen er valgt
etter ønske fra mange av seilerne om å seile en lengre

Vårfest ble som vanlig avholdt i hyggelige omgivelser
og med Toruns deilige skalldyrbord, mandag 29.
mai. Vi fikk først presentert et spnnende foredrag
ved Birger Kullmann om «performance cruiser»
design bygget til Per Erik Johansen (ref. Seilas 905
og Seilmagasinet/ SeilTV). Etter middag hadde vi
omvisning ombord ved Per Erik. Kvelden ble
avsluttet med kaffe mm. ombord i «Zombrero II» og
i styrets båter. Drøyt 35 av vår medlemmer koste seg
denne kvelden.

Neptuns ønsker alle medlemmer en riktig God Sommer!
Neptuns • Anne Nygren • Paulus Plass 5 • 0554 Oslo • anne@flyt.no/www.flyt.no
Stoff til bladet mottas med takk!

