BODØ

SEILFORENING

UTHAVN: På innsiden av Vettøya 250 (Steigen) er det lagt ut
én bøye. Men det er rikelig plass for andre båter på anker.

ANKRINGSPLASSER LANGS NORDLANDSKYSTEN

Kos deg i en uthavn

– Jeg har seilt nordlandskysten siden i 1984. Men jeg
har ennå ikke rukket over
alle de fantastiske ankringsplassene som skjuler seg der
ute mellom øyene. Og jeg er
ikke alene om det, dessverre
- det er skammelig få båter
å treffe på tur.

AV FRITZ LEO BREIVIK • Frank
Larsen er tursjef i Bodø Seil
forening og kanskje den i
foreningen som har lagt flest
nautiske mil bak hekken de
første årene som regattaseiler.
Siden er det blitt mer og mer
tur, opp og ned kysten og også
på lengre turer til Kanariøyene
og til Shetland, de siste årene
om bord i den 36 fot store ka
tamaranen DOLCE VITA.
– De fleste båtene jeg treffer
på gjennom sommerseilingen
er utlendinger. Rart det, når
det bare i Bodø stikker 100
master opp bak moloen. Og
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altfor mange av disse båtene
har aldri sluppet ankeret ned
på bunnen. Til den som er redd
for å prøve seg, er mitt råd å
begynne med det sikre.
Spør deg frem til en trygg
ankringsplass, sjekk værmel
dingen og slipp ut all den kjet
tingen du har. Det er lettere
med ankerspill å dra opp noen
meter ekstra når du letter an
ker, enn å slippe ut kjetting om
vinden skulle dra på utpå nat
ten og du har begynt å dregge.
Seil gjerne også sammen med
en kameratbåt, det skaper
trygghet. Min erfaring er at
turseilere er mer vant enn
regattaseilere til å dele venn
skap og kunnskap om seiling.
Så det er bare å spørre seg
frem, da finner du ganske sik
kert en som har gjort det før.
Langs nordlandskysten er det
plass til alle, og vi deler gjerne
en bukt med andre, sier Frank
Larsen.

DETTE SKJER I BODØ SEILFORENING
Dato

Kl

Sted

5.5
17:00 BBF
8.–10.5 17:00		
12.5
17:00 BBF
19.5
17:00 BBF
23.–25.5		
Bodø-Helligvær
26.5
17:00 BBF
29.–30.5		
Thon Hotel
2.6
17:00 BBF
9.6
17.00 BBF
13.–14.6		
Bodø-Helligvær
16.6
17:00 BBF
23.6
17:00 BBF
26.–27.6 08:00 Nordskot
		
Nordskot-Kabelvåg
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FRITZ LEO BREIVIK

I det siste har det pågått en debatt,
blant annet i SEILmagasinet, om hvor
dan vi kan måle suksess i en seilforen
ing? Er dette et tema som angår oss i
Bodø Seilforening?
Svaret er både et ja og et nei.
Medlemmene er neppe opptatt av
suksess i seg selv, hva vi nå enn måler
dette mot. Suksessen må være noe mer
konkret; for eksempel er vi opptatt av at
våre arrangement skal være en suksess
for deltagere og for foreningen. Det er
denne effekten av suksess som blant annet bidrar til «økt seil
glede», selv om vi ikke debatterer det så ofte.
Men hva gjør vi som forening for å oppnå «økt seilglede»?
Det som først er naturlig å peke på, er alle aktiviteter og ar
rangementer vi gjennomfører hver sesong, og for så vidt også det
vi gjør i lag resten av året. I sum kan dette være jollegruppen med
sine torsdagstreninger, temakvelder gjennom vinteren, fellesturer
ut til øyene, seilkurs og ikke minst det store utvalget vi tilbyr av
regattaer – i Bodø og i Lofoten.
Det er imidlertid ikke nok bare å gjennomføre disse arrange
mentene med «suksess» og høste felles seilglede av det. Det er
også en del andre viktige elementer som også må på plass. Da
tenker jeg først og fremst på betydningen av en sterk og god kul
tur, et godt miljø og gode vennskap på tvers av resultatlister og
båttyper. I hvilken grad vi har denne gode kulturen i vår forening,
er det sikkert delte meninger om. Jeg opplever seilere som posi
tive mennesker, og det er jo ingen ulempe i et trivselsperspektiv.
Men betyr dette at vår foreningskultur er sterk? Hvor robuste
er vi egentlig som forening? Hvor tett knyttet er medlemmene
til foreningen?
Vi vet at sterk knytning gir stabil medlemsmasse og godt
omdømme. Dette bidrar til god rekruttering av nye medlemmer,
men ikke minst bidrar det også til medlemmer som er villige til
å utrette noe for foreningen i form av komitéarbeid, styreverv,
målere, startere, kursinstruktører, jolletrener og så videre.
Hva gjør så vi så for å styrke denne tilknytningen? Svaret er
selvsagt komplisert og mangfoldig, og jeg har ikke noen ambi
sjon om å gi det endelige svaret her. Men det er viktig å huske
på at identitet ikke bare kan bygges gjennom styrevedtak. Vi i
styret skal lage gode rammer for aktiviteten. Innholdet er det
medlemmene som fyller på med, og det er dette som skaper
samhold, identitet og tilknytning til foreningen. Tirsdagsserien,
Vestfjordseilasen og ikke minst Nordland Offshore Race (som i år
runder 10 år) er gode identitetsskapere. Det samme er jollegrup
pens aktivitet, og det nye jollenaustet vil bidra sterkt til beste
for miljøet.
En milepæl jeg likevel vil fremheve, er når foreningen nå flyt
ter inn i et eget lokale i Molostua. Dette vil helt sikkert komme
til å bety mye for trivselen og samholdet i foreningen. Messaniet,
som det heter, skal fra nå av være vårt nye klubblokale og også
møtested for tirsdagsserien.
Oddgeir Strømsnes, leder i Bodø Seilforening
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Identitet skaper økt seilglede

Aktivitet
2. Tirsdagsseilas
Seilkurs for begynnere
3. Tirsdagsseilas
4. Tirsdagsseilas
Væran Rundt
5. Tirsdagsseilas
NOR-2015
6. Tirsdagsseilas
7. Tirsdagsseilas
Væran Rundt
8. Tirsdagsseilas
9. Tirsdagsseilas
Skotpeisingen
Vestfjordseilasen

TURSJEF: Frank Larsen deler
gjerne skjærgården utenfor
Nordland med flere.
– Der kan du både oppnå ro i
sjelen alene på anker i en vak
ker bukt, og dele det sosiale
med gode venner som kommer
til, sier han.
For de mest trygghetssø
kende har KNBF lagt ut flere
bøyer i Nordland (se bodo
seilforening.no/turtips/natur
havner/).
Ta frem kartet og planlegg
sommeren allerede nå. En
fin kombinasjon er netter på
anker og overnatting i bøyer.
Husk imidlertid at bøye
fortøyning ut over et par net
ter, oppfattes som upassende.
– For meg har turseiling gitt
større kick enn det jeg opplev
de på regattabanen. På tur kan
du oppleve det meste av spen
ning, om du søker det. Naviga
sjon på ukjente plasser i dårlig
vær, for eksempel, kan by på
det meste. Likeså kan over
farter til Værøy og Røst, og
også Træna gjøre det. Å seile
pølsebaner blir liksom ikke det
samme, mener tursjefen med
dårlig skjult ironi.
– Seilforeningene kan sik
kert legge bedre til rette for
et godt turseilermiljø. Et sted
å begynne, er å lage en egen
facebookgruppe eller tilsva
rende, hvor folk kan dele tips
og erfaringer fra uthavner,
gjerne med beskrivelse av hav
nens beskaffenhet, som bunn
forhold, dybder, strøm, lokale
vindforhold og også havnens
tilgjengelighet. Kombiner sjø
kart med Norge i bilder (fra
nettet) og vips har du den bes
te oversikt over potensielle ut
havner, foreslår Frank Larsen.
– Og din favoritthavn?
– Hm, jeg elsker Helgeland
og der er det tusen muligheter,
og jeg deler gjerne med andre
– kanskje på facebooksiden, om
vi får det til, lover han.

