Værbriefen før Hovdan Skagen race skapte
foruten blest om klubben også denne gang litt
kroner i kassen, da ikke medlemmer betaler
hundre kroner og talte mer enn 50 personer!
Neste store begivenhet er Henri Lloyd
Hollænderseilasen, hvor vi år skaper et stort
arrangement også på land i samarbeide med
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Soon Seilforening. Det blir flere konserter,
matservering etc. i forbindelse med regattaen og

Formannen har ordet:

vi forventer flere tusen deltakere i tillegg til de
ca. 3000 seilerne. Vi savner fremdels frivillige

Nok en sommer står for tur, mange av våre

medlemmer for å hjelpe til med innkomst og

medlemmer har allerede kommet godt i gang og

reggatakontor!

vi har fått rapporter fra nordlige breddegrader;
fra Lofoten og Totto Brunvold som seiler på vei

Vi har nylig gjennomført kontingentinnkreving

til Svalbard. Også på reggatfronten hadde vi

pr. e-post, dessverre med labert resultat. Vi gjør

mange medlemmer med hederlige resultater

om på tekst og utseende slik at det fremkommer

både i HH Skagen Race og senest i Færdern.

at det faktisk er en regning som kommer og

Twostar står for tur og vi ønsker alle lykke til,

ikke generell info. I fremtiden vil vi forsøke å

der har vi jo flere overall seire blant

unngå postale utsendelser, dette sparer klubben

medlemsmassen!

for mye arbeide og kostnader. Jeg oppfordrar de
få som ikke har levert oss sin e-mail adresse å

Vi har gjennomført vellykkede arrangementer,

gjøre dette umiddelbart!

senest den hyggelige vårfesten med bra
oppmøte. Som sedvanlig er det de samme som

Til slutt vil jeg ønske alle en flott sommer,

møter på de fleste sosiale arrangementer. Vi

bøyene våre ligger nå rimelig intakte og klar til

savner den yngre garde!! Og for igjen å

benyttelse!

påminne om at klubben ofte "sponser" drikke
til maten etc er dette en gylden anledning til å få
"refundert" medlemskontingenten på en
hyggelig måte. Jeg oppfordrer alle til å fortsette
den "inkluderende" tonen overfor nye
medlemmer slik at de ikke blir skremt av at alle
kjenner alle og føler klubben som et "lukket"
miljø. Vi er mottakelige for forslag til foredrag
eller andre aktiviteter som vil tilfredsstille "ditt"
ønske i forbindelse med aktiviteter i klubbens
regi.

Seilerhilsen
Øivinn Brudevoll

H e n r i L l oy d H o l l æ n d e r s e i l a s e n
Henri Lloyd Hollænderseilasen fortsetter å være
vår største aktivitet og fjorårets regatta satte ny
rekord med 337 påmeldte båter. Derved
fortsetter Henri Lloyd Hollænderseilasen å være
landets største regatta etter Færdern.
Samarbeidet med KNS og Soon Seilforening er
meget bra og alle parter er godt i gang med
forberedelsene til årets regatta. Soon
Seilforening vil i år tilrettelegge aktivitetene i
Son Havn slik at deltakerne skal få et enda
bredere tilbud på land før og etter seilasen når
det gjelder bevertning og underholdning.
Endelig invitasjon vil bli kunngjort kort tid etter
at denne utgaven av Neptuns går i trykken, men
hvis alt går etter planen blir det et spennende
program med blant andre Kari Bremnes og
Postgirobygget på scenen på torget i Son. Det
vil i tillegg være flere kulturelle tilbud hele uken
i forkant av vårt arrangement på hva Vestby
kommune har kalt «Hollenderfestivalen».
Soon Seilforening har også lagt ut flere
moringer slik at puslespillet med å få plass til
det voksende antall båter skal kunne håndteres
på en slik måte at alle deltakende båter får en
god og sikker havneplass.
Henri-Lloyd vil også i år være hovedsponsor for
regattaen. Dette setter vi stor pris på, da det
muliggjør at alle deltakere får med seg et minne

fra årets seilas i tillegg til at vi har nyttige og
flotte premier til de beste.
Som eier og arrangør håper vi selvsagt at så
mange som mulig av våre medlemmer også i år
blir å finne på deltakerlistene for å bidra til at
Henri Lloyd Hollænderseilasen fortsetter å
vokse og beholder sin plass som en av landets
mest populære regattaer.

Sommerbok:
Coco Loco
Terje Dahl, oppvokst i
asfaltjungelen og hardt
arbeidende i reklamebransjen var lei av
storbylivet og jobben
som tekstforfatter.
Han bestemmer seg rett
og slett for å si opp
jobb, selge leiligheten
for så å legge ut på
havet. Båten han velger
er kanskje trygg, men den er liten, bitteliten,
knappe 22 fot. Venner og familie synes han sprø
og båten får navn deretter — Coco Loco.

En så liten båt har ingen nordmann noen gang
seilt så langt med. Stillehavet venter, det er dit
han vil og det er der han vil være. På flere av de
små deilige stillehavsøyene blir han adoptert av
smilende øyboere og lærer å leve slik de gjorde:
Seile og padle i utriggerkanoer, dyrke taro, fiske
med harpun i konkurranse med haier, klatre i
palmer, dykke etter muslinger, danse stedets
danser, fange skilpadder, bite i hjel blekksprut,
utvinne sagomel og spise hund. Hele fire år får
Terje i sitt drømmeparadis, før dramatiske
hendelser gjør at han må oppgi det livet han har
lært å sette slik pris på.

Geir

Værbriefingen
NHK arrangerte også i år værbriefing kvelden
før starten på Helly-Hansen Skagen Race. Nok
en gang trakk denne briefingen fullt hus på
Dronningen med rundt 60 deltakere.
Når vi startet opp med å avholde værbriefingen
var det primært ment som et gratis tilbud til
våre medlemmer. Nå har det de siste årene vært
et overraskende lite antall av våre medlemmer
som har benyttet seg av briefingen. Om dette
betyr at vi er flinkere til å tyde værvarsler, etc
skal jeg ikke si så mye om, men jeg kan bare
anbefale Lars-Petter Røeds briefing og anbefaler
deltakende NHK medlemmer på neste års
regatta til å benytte seg av dette tilbudet.
Geir

Kjøp denne eller en av de andre 40 maritime
bøkene på www.flyt.no

NB: du finner oss på:
www.havseilerklubben.no
M o t o r b å t e r i fo r e n i n g e n .
Da dette ble vedtatt på siste generalforsamling
ble det klart understreket at dette skulle kun
gjelde særskilt fortjenestefulle medlemmer som
hadde gjort en stor innsats i NHK eller for
norsk eller internasjonal seilsport. Kravet om og
hatt seilbåt registrert i foreningen i minst 15 år,
er derfor bare et minstekrav som må oppfylles.
Styret ønsker ikke at dette skal uthules, og vil
derfor være meget restriktive med å gi denne
tillatelsen. Til nå har to medlemmer fått dette.
Det gjelder Peter T. M. Brandt som har vært
mangeårig sekretær i KNS og har vært med å
arrangere mange nasjonale og internasjonale
regattaer, og gjennom sikkert flere hundre
moringer til rundingsbøyer som skulle flyttes,
har fått ødelagt ryggen, måtte avhende sin kjære
«Surprise», og anskaffet en motorbåt med
samme navn. Også Karl Høie har måttet selge

sin gamle «Le» som har vært å se på sjøen i 45
år med han til rors, har måttet gå over til
motorbåt med navnet «Spray» som også får
føre NHK stander. Karl har vært aktiv i styret i
NHK i mange år, og har vært en pådriver og
ansvaret for de fleste bøyer NHK har lagt ut.
Det er derfor med stolthet vi kan se NHK
stander på disse båtene. Jeg ber der for alle om
at dere møter en motorbåt med navnet «Spray»
eller «Surprise» med NHK stander oppe
liggende i en av våre bøyer, vis dem respekt og
la dem få ligge i bøyen i opptil 24 timer på linje
med registrerte seilbåter. Spør dere pent, kan
dere kanskje få legge dere inntil, og være
garantert en hyggelig kveld sammen med Peter
og Lillian eller Karl og Kari.
Arild

Vi ønsker dere alle en riktig god sommer, med
mange fine turer på fjorden, som her — en
deilig junidag på Koster. Redaktørens, 18-årige
datter, som forøvrig har kjøpt sin egen lille
22-fots «Solros» tok dette bilde av familiebåten
Dvina. Dagen før lå vi i NHK-bøye på Akerøya,
men glemte å fotografere...
Vi oppfordrer medlemmene til å sende inn
bilder av båtene sine, kanskje får du akkurat
ditt bilde med i neste nummer av Neptuns.
Anne

R a p p o r t f ra b ø ye ko m i t e e n
Samtlige bøyer skal nå være intakte, med ett
unntak. Unntaket gjelder Mærdø, hvor bøya
forsvant i fjor høst. Vi er nå i gang med å legge
ut en ny, og håper at denne er på plass innen
ferien begynner. Det samme gjelder Sandspollen,
hvor bøyene for så vidt er intakte, men som vil
bli erstattet av nye, sikrere bøyer.
Som kjent har vi fra tid til annen vært utsatt for
hærverk. Dette er vanskelig å forsvare seg mot,
men vi forsøker nå å gjøre bøyene mer hærverksikre.

forsiktig med å jage noen her, bøya er ikke vår,
men tilhører Jan Petter Michelsen, som meget
elskverdig har gitt oss lov til å bruke den, selv
om han ikke er medlem hos oss. Vær forøvrig
forsiktig når uvedkommende må jages.
Husk hva som kjennetegner en diplomat:
«Det er å kunne be noen å dra kjepprett til
helsike, men på en slik måte at vedkommende
ser frem til turen med glede og forventning».
Vi har dessverre fått et par meldinger om at
enkelte av våre medlemmer neppe er med i
diplomatiet.
God sommer fra bøyekomiteen.

I tillegg har enkelte bøyer blitt ødelagt av tidens
tann.

H i l s e n Je n s

De nye bøyene er nå festet til en 3 meter lang
12 mm wire, som ikke er så lett å kappe av. Alt
materiell; wire, sjakler, kauser, så vel som selve
bøyestangen, er av rustfritt/syrefast stål. Dette
burde sikre at bøyene holder noen år, og de som
vil kappe bøyesabben må først dykke 3 meter.
Merkingen av bøyene kan av og til forsvinne.
Vi ber derfor om at de som måtte oppdage
dette, tar en kraftig tusjpenn (som alltid bør
befinne seg ombord) og tegner en flott NHKgaffel på den ene siden av bøya, og skriver
NHK på den andre. Kun dette, ikke noe
«privat» eller liknende, det bare irriterer.
De nye bøyene har forøvrig denne merkingen
svidd inn i plasten.
Til slutt vil vi ønske alle våre medlemmer et
hyggelig og sikkert opphold i våre etter hvert
ganske mange bøyer (kfr. side 16 i matrikkelen).
Hvis en bøye skulle være forsvunnet, ber vi om
at dette omgående rapporteres.
Så en liten nyhet: vi har nå fått tilgang til en
bøye i Stavern. Det gjelder den gamle bøya til
80-foteren «Milene», som ligger rett utenfor
dampskipsbrygga. Den er lett å kjenne, den er
den desidert største bøya på stedet. Men vær

Prisene på NHK-produkter:
Gensere, ull (S, M, L, XL, XXL)
Halstørkle, bomull
Slips
Jakkemerke
Slipsnål
Stander:
40 cm
60 cm
80 cm
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Porto tilkommer. Bestilling sendes til kasserer
Sverre E Lorentzen på lorentzen@absnet.no

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!
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