BÆRUM

BJØRN BRUDEVOLL

SEILFORENING

Seilglede i alle former
DAME NM: 42 jenter konkurrerte i år om NM-medaljene i Snipe.

Forsvarte NM-tittelen sin fra 2013
Anette Melsom Myhre og
Janett Krefting ble som i
fjor dame-mestre i Snipe.

AV SIRI B. KAMFJORD • 21 båter
fra 15 seilforeninger var representert. Det var stor variasjon i
hvilke klasser og båter lagene
kom fra, og det ble en flott seilhelg med høyt nivå. Mange lag
kjempet om medaljene.
Første dag bød på kraftig
vind og noe dramatikk for enkelte. Det var slitne lag som kom
på land etter tre gjennomførte
seilaser. På land ventet middag
som Erik Lia stod for. Dagen
etter var det lettere vinder med
mye skift og trykkforskjeller.

Mesterne fra i fjor, Anette
Melsom Myhre og Janett
Krefting, tok spikeren i alle
seilasene første dag. Andre
dag tok tre ulike lag hver sin
seier. Likevel var det ingen tvil
om hvem som skulle ha gullet.
1) Anette Melsom Myhre,
Asker og Janett Krefting, Bærum. 2) Lise Gehrken og Tina
Kopseng, Bærum 3) Maria
Örn, Sverige og Alexandra
Wang, Åsgårdstrand.
NM-reglene sier imidlertid
at utenlandske seilere ikke kan
motta NM-medaljer, og derfor
gikk bronsen til Ida T. Sætersdal, Milde og Randi Stray,
Stavanger.
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Denne sesongen har vært helt unik.
Med herlig sommervær og varierende
vindforhold har medlemmer i alle aldre
hatt et mangfold av aktivitet på fjorden
rundt Sarbuvollen og Bruksveien. Dette
har dyrket frem seilglede i alle former.
Bærum Seilforening har én ambisjon,
og det er å skape seilglede! Klubben ser
at mange unge slutter å seile når de
«vokser» ut av Optimistjollen. Vi ønsker
å gi disse ungdommene et breddetilbud,
med flere alternativer enn Snipen. Det
er økt interesse og etterspørsel rundt brett og SUP. Derfor vil vi
jobbe videre med å utvikle et inkluderende og inspirerende tilbud
for alle som kunne tenke seg å prøve noe nytt.
Aktivitet på vannet skal først og fremst være gøy, men vi legger også til rette for et miljø med gode forhold til å dyrke talenter
på regattabanen.
Vi gleder oss til å se både nye og kjente fjes i foreningen til
neste sesong, men seilsesongen 2014 er ikke over før isen kommer.
Vi sees på vannet!
Christian Gundersen, leder i Bærum Seilforening

NORGESMESTERE: Anette Melsom
Myhre og Janett Krefting var
suverene vinnere i dame -NM.

Nå er det brett som gjelder
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SUP: Stand up padling er
kommet for fullt i år og er en fin
aktivitet når vinden uteblir.
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I SOLNEDGANG: Henrik Brudevoll og Oscar Bjelke duellerer og matcher
mot hverandre inn i solnedgangen.

I løpet av sesongen har vi
jobbet for å legge forholdene enda bedre til rette for
brettseiling på Sarbuvollen.

AV BJØRN BRUDEVOLL • Brett er
en flott idrettsaktivitet som
du kan starte med uavhengig
av erfaringsbakgrunn, for-
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kunnskaper og alder. Det eneste kravet vi stiller til utøverne
er at de er svømmedyktige.
I dag er brettseiling først
og fremst et tilbud til ungdom i aldersspennet 12–18
år. Vi opplever imidlertid økt
pågang fra alle aldersgrupper,
og vurderer også å dra i gang
en seniorgruppe neste år om
interessen er stor nok.
Gjennom sesongen har for-

eningen kjøpt inn ni SUP-brett
trenere med bred erfaring som
som alle kan benytte seg av, er klare for å ta i mot flere seisamt flere Bic Techno 293 One
lere. Forholdende ligger med
Design seilbrett for utøvere
andre ord svært godt til rette
med regattaambisjoner. Dette
for ytterligere vekst kommenbidrar til at vi i dag kan gi et
de sesong.
svært godt tilbud både til nySesongen er imidlertid ikke
begynnere og de mer erfarne.
over, og vi ønsker deg velkomVårt ønske om å styrke
men innom en av treningene
brettmiljøet er blitt godt
våre på Sarbuvollen ved Hømottatt av de andre seilfor- vik, mandager og onsdager kl
eningene, og vi har gjennom 18.00–20.00 om du har lyst til
sesongen etablert et nært og
å bli bedre kjent med tilbudet
godt samarbeid med blant an- – og kanskje vil forsøke deg på
net KNS, Asker Seilforening og
et brett. Vi har alt utstyret
Norsk Brettseilerklubb.
du trenger! Ta gjerne kontakt
Seilforeningen er opptatt
med klassekaptein Bjørn Bruav at alle skal føle seg vel- devoll på mob: 468 00 000
komne og bli tatt godt vare på. eller på mail: brudevoll@heTil det har vi unge, motiverte
ad4more.com.
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