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ÅsgÅrdstrand
seilforening

NYTT fra ÅSGÅrDSTraND SeilforeNiNG • seilforeningen.no

Snart er sommeren her
I skrivende stund er forberedelsene til 
årsmøtet 11. mars godt i gang. I løpet 
av året er strategier fra fjoråret fulgt 
opp, med den viktigste avgjørelsen – 
anskaffelse av en J/70 – gjennomført. 
Nye planer vedrørende drift er lagt med 
fokus på brygger og hus i år. Diskusjo-
ner rundt havnesystemer har engasjert 
i vinter, så vi skal være klare til en ny 
flott gjestesesong i havna.

Julebordet ble en hyggelig samling 
med god mat og mange nye innspill. 

Takk til alle som tar veien til seilforeningens sosiale samlings-
punkter. Som i mange andre foreninger er det her pulsen måles, 
også i vår forening.

I jollegruppa har det vært vanlig vinteraktivitet med måned-
lige samlinger med diverse aktiviteter, baking, ski og besøk på 
«Høyt og Lavt». Hver søndag er det svømming sammen med 
Horten Seilforening. 

Vi var så heldige å få 50 000 tusen kroner til ny motor til 
RIBen fra Sparebankstiftelsen DNB i høst, så nå blir det nytt 
materiell til sesongen.

Gjennom vinteren har vi samlet medlemmene til nettverks-
samling med erfaringsutveksling og fokus på å bli en bedre 
seiler, og kanskje gjøre det litt bedre i regattasammenheng. Alle 
har bidratt til å gjøre hverandre litt bedre og øke kunnskapen. 
Takk til primus motor-gjengen i Regatta- samt Tur & Hav-grup-
pa og alle dere som har deltatt.

Vel gjennomført med vinteraktiviteter!
Vi sees snart på vannet.

Per Arne Høstvang, leder i Åsgårdstrand Seilforening

Vi fortsetter våre artikler 
om foreningens æresmed
lemmer og i denne utgaven 
har vi gleden av å presen
tere Carl Henrik Aasen.

Av Tore GAuTe Mørck • I de 
måneder det er mulig å sykle 
ser du ofte Carl Henrik Aasen 
komme gjennom havna. Han 
sykler 5–6000 kilometer i året, 
ikke dårlig av en 72-åring. 
Carl Henrik er født 9. mai 
1947 i Stangsgate 11. På den 
tiden bodde besteforeldrene 
på Store Stang gård.

Store Stang gård. I 1950 
overtok faren til Carl Henrik, 

Odd Aasen, gården, men de 
flyttet først i 1965 til Store 
Stang og da til et nyrestaurert 
hus. 

Carl Henrik gikk på skolen, 
først i Smalgangen, så på 
Bakkeåsen skole. Ungdoms-
skole ble på Presterød, yrkes-
skole på mekanikerlinje og 
deretter ble det handelskole 
med handelsbrev som resultat. 
Så et hvileår på Skiringssal 
folkehøyskole i Sandefjord. 
Riktignok var farens ambi-
sjoner ikke større enn at han 
håpet Carl Henrik ville lære 
seg å vaske opp. 

Det gjorde han, og i tillegg 
fikk han med seg et livsvarig 

vennskap med de andre elev-
ene på kullet. Men skjebnen 
til Carl Henrik var bestemt. 
Han skulle overta Store Stang 
gård en dag. Derfor gikk 
turen til Landbrukshøyskolen 
hvor han fullførte en toårig 
agronomutdannelse.

Båt. Sin første båt fikk Carl 
Henrik rundt 1955/56. Han 
kjøpte den sammen med bro-
ren Svein Erik, som var fem 
år eldre. Det var en Oslojolle, 
solid bygget og med navnet 
«Erica 214». Den ble heftig 
brukt, i lokale regattaer og på 
juniorleire på Fjærholmen. 

«Erica 214» deltok også i 

Æresmedlem Carl Henrik Aasen

Store Stang gård: Carl Henrik Aasen med oldeforeldrene på bildet i bakgrunnen.
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ÆreSmedlemmer i ÅSgÅrdStrand Seilforening

regatta og tur&hav

Den første tirsdagen i hver 
måned gjennom vinteren 
møtes de ivrigste regatta
seilerne i Tur og Havgruppa 
til erfaringsdeling og gode 
samtaler.

Av GeIr LuNDkvIST • Vi 
har vært igjennom flere 
spennende temaer for både 
regattaseilere og turseilere. Vi 
har blant annet har diskutert 
meteorologi, vær, vind, fart og 
seiltrim sammen med gode 
seilervenner og konkurrenter 
på regattabanen. 

Vi har nå gjennomført tre 
samlinger med disse temaene:
•	 Seilet som fremdrifts-

kraft, herunder form og 
funksjon.

•	 Vinden er drivkraften som 
gjør at seilet fungerer. 
Hvordan oppfører vinden 
seg?

•	 Veivalg, strategi, taktikk 
i regatta, tirsdagsregatta, 

Skagen Race og Færder-
seilasen.

•	 Lokale veivalg, strategiske 
valg og taktikk.
Vi minner alle om det 

kommende møtet 7. april. Alle 
vil ha utbytte av temaene 
som gjennomgås: 
•	 Sikkerhet. Tenkte krisesi-

tuasjoner som kan oppstå.

•	 Mastehavari, mann-over-
bord, brann i båten, akutt 
skade eller sykdom om 
bord

•	 Grunnstøting

Samlinger med mange nyttige temaer

før SeSongen: Åsgårdstrand 
Seilforening hever kunnskaps
nivået blant medlemmene 
gjennom en rekke vintersamlinger 
med ulike temaer.
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gjeSteplaSSer

Åsgårdstrand Seilforening 
tar i bruk systemet Moo-
ringo for alle nummererte 
båtplasser. 

Dette gir gjestene våre 
mulighet til å se en oversikt 
over ledige plasser i havna 
før de ankommer.

Gjesteplassene kan også 
forhåndsbetales, og da hol-
des plassen av på forhånd. 

Longside-plassene våre 
betales med betalings-
automat som tidligere. De 
kan bare bookes ved større 
samlinger.

aPP: I appen Mooringo kan man 
enkelt finne ledige båtplasser i 
Åsgårdstrand Seilforening. 
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den navngjetne Landsregat-
taen i 1957. Men den gangen 
fikk ikke ti år gamle Carl Hen-
rik være med som mannskap. 
Det var til denne regattaen 
Seilerhytta ble bygget, med 
oversikt over hele havnean-
legget i Åsgårdstrand. 

For en liten forening som 
Åsgårdstrand var regattaen 
et kjempeløft, men det ga 
foreningen mye selvtillit med 
tanke på å kunne gjennom-
føre tilsvarende arrangement. 

Oslojolla ble solgt tidlig 
på 60-tallet. Selv om båten 
ble solgt ble medlemskapet i 
seilforeningen opprettholdt, 
og Carl Henrik sørget for å få 
med seg generalforsamlinge-
ne som på den tid ble avholdt 
på Victoria Hotell. 

familie. I 1970 ble det 
forlovelse og senere giftermål 
med Guri. Når barna Odd 
Henrik og Maria ble store nok, 
ble det optimistjolleseiling på 
dem begge. Dette avstedkom 
mye deltakelse i seilforenin-
gens liv og virke, med mange 
reiser rundt i landet med 
Optimister, Europajoller og 
Sniper på hengeren. Spesielt 
Maria var ivrig. Sammen med 
sønnen Odd Henrik har Carl 
Henrik i senere år også støt-
tet barnebarn på seiltrening.

alo. I 1978 kjøpte Carl Henrik 
at «feilstøpt skrog» av Alf 
Josef Ortang, båtbygger fra 
Tønsberg. Alo Mikkel-båtene 
ble designet av Freddy Mik-
kelsen, mens Jan Bjerke, en 

god venn til Carl Henrik, 
designet Alo 33. 

Det innkjøpte skroget 
ble tauet inn på låven, som 
stod ovenfor verkstedet ved 
idrettsbanen. All utdannelse 
og nevenyttighet kom i bruk 
da Alo 26 skulle innredes. 
Dette er krevende arbeid, 
spesielt når gården og andre 
oppdrag, som snømåking og 
gravearbeid skulle håndteres 
ved siden av. 

Men det er umulig å gi 
seg, og det ble arbeidet til 
langt på natt, så båten kom 
på vannet allerede våren 
1979. Selvbyggervirksom-
heten i Åsgårdstrand ble 
inspirert av dette. Flere andre 
selvbyggerprosjekt kom i 
gang. 

Carl Henrik deltok med 
Aloen i lokale regattaer og 
seilte mange turer i Vestfold-
skjærgården og på østfold-
siden. Men den gangen som 
nå var det vanskelig å få med 
seg mannskap. Det ble arran-
gert et «verdensmesterskap» 
for Alo-båtene, et mesterskap 
som Carl Henrik vant. 

I 1986 overtok Carl Henrik 
Store Stang. Gården krevde 
etter hvert så mye at Aloen 
ble liggende ubrukt i et par år 
før den ble solgt i 1988. Men 
å få med seg et fagbrev i som 
maskinentreprenør, det klarte 
han gjennom kveldskurs og 
praktisering. Godt gjort. 

Seilerhytta. Carl Henrik 
deltok aktivt i både trenings- 
og instruksjonskomiteen og 

i styret sammenhengende i 
perioden fra 1970 og utover. 
Ikke minst ble det mye arbeid 
i forbindelse med bygging av 
det nye seilerhuset i «Gropa». 
Det var en byggekomite ledet 
av Ole kontorp. Carl Henrik 
deltok her med sin kompetan-
se, gravemaskiner og traktorer. 
Det gikk flere lastebillast i 
trampfart mellom Åsgård-
strand og Hornes i Agder, fra 
Vidar Abusdals skog. Trær ble 
saget til plank og ytterligere 
videreforedlet på Arne Her-
man Sæterlids sag i Høyjord. 
Dette var et dugnadsprosjekt 
av dimensjoner. Mange flere 
kunne vært nevnt her.

økonomi. Fra tidlig på 
80-tallet og til ut på 90-tal-
let tok Carl Henrik på seg 
ansvaret som regnskapsfører 
for foreningen. Dette var 
en oppgave han styrte med 
hard hånd. Han behandlet 
midlene som sine egne, og 
knepte igjen lommeboken for 
kreative forslag. Dette var 
helt nødvendig. Det var viktig 
å skaffe inntektene før de 
kunne brukes. 

Det var krevende å bygge 
nye lokaler. Men Norsk Tipping 
hjalp til med tippemidler, slik 
at det gikk i hop. i 1984 måtte 
seilforeningen, på kommu-
nens ordre, rive den gamle 
seilerhytta, som ble bygget til 
Landsregattaen i 1957. Carl 
Henrik sto for riving, frakt og 
brenning av hytta. Dette var 
en sår opplevelse. 

Men den gamle hvalskyt-

terbua, huset som i dag 
benyttes av badedamene i 
Åsgårdstrand, klarte han å 
redde, først til seilforeningen 
og siden fikk badedamene 
kjøpt det av foreningen. 

Carl Henrik satt i styret 
som regnskapsfører i cirka ti 
år, deretter var han revisor i 
en tilsvarende periode. Slikt 
engasjement blir det æres-
medlemmer av.

At hjertet hans fremdeles 
banker for seilforeningen, 
hersker det ingen tvil. Han 
gleder seg over å se barn 
og ungdom trene seiling på 
fjorden og følger med på vårt 
«Champions League»-lag. Og 
han er imponert over resul-
tatene, som toppet seg med 
seier i seilsportsligaen i år. 

Carl Henrik stiller gjerne 
på julebordene, men årsmø-
tene holder han seg unna. 
Som han sier med smil, han 
er redd for å bli irritert på 
dagens pengebruk.

Seilerhytta: Åsgårdstrand Seilforenings gamle klubbhus ble bygget 
til Landsregattaen i 1957, men måtte rives i 1984.

en annen tid: Carl Henrik 
Aasen som barn. 

Klimaendringer og KonSeKvenSer for KyStnÆre virKSomheter

Klima er et dagsaktuelt 
tema som debatteres heftig 
over hele verden. Den bal
len skal vi ikke ta opp her, 
men nøye oss med å se på 
noen hendelser. 

Av Tore GAuTe Mørck • Alle 
på østlandet husker stormen 
og stormfloen høsten 1987. 
Da hadde vi en stormflo 
som overgikk det vi har sett 
siden. I Åsgårdstrand kunne 
vi knapt nok gå på moloen på 
grunn av bølger og sjø. 

For noen år siden hadde vi 
stormen Tor som tok med seg 
store deler av ytre molo. Der-
etter løsnet hele flytebryggen 
i nordre basseng i en storm 
i 2017. 

Det som har overrasket nå 
denne vinteren er hyppighe-
ten. Flere ganger har vi hatt 
vannstand på like rundt 180 
centimeter over vannstand 0. 

kartverkets nettside hav-
nivå.no presenterer observert 

vannstand og prognoser. 
Dataene fra kartverket 
kombinert med bilder fra 
vårt webkamera illustrerer 
situasjonen.

Når den høye vannstan-
den kommer samtidig med 
høye bølger sliter dette på 
strandsonen, strender, bryg-
ger og moloer. Og hyppig-
heten forsterker problemet. 
Dette rammer nok alle båt- 
og seilforeninger rundt hele 
kysten, og en rekke andre 
virksomheter og privatper-
soner.

 Havnekomiteen i Åsgård-
strand Seilforening kommer 
til å diskutere situasjonen 
og om nødvendig igangsette 
preventive tiltak.

2020: Slik ser det ut når vannstanden er 1,80 meter over vannstand 0.1987: Stormflo.

VannStand: Kartverkets 
nettside havnivå.no presenterer 
observasjoner og prognoser. 
Kurvene på figuren er basert på 
tall fra 17. februar i år.


