HELLY HANSEN SKAGEN RACE 2018

BÆRUM

VÆRBRIEFING OG FORHÅNDSREGISTRERING. I samarbeid med Norsk
Havseiler- og Krysserklubb slår vi i år sammen Værbriefingen og
forhåndsregistreringen, og arrangerer dette mandag den 7. mai kl.
18.00. Vår sponsor ELAVON stiller lokaler til disposisjon på Skøyen i
Karenslyst Allè 2.
Flere av våre sponsorer vil være til stede, og det vil bli enkel
servering. Mer informasjon og invitasjon kommer senere.

SEILFORENING

Dugnadsånd

SEILMAKERE OG BÅTIMPORTØRER SAMLER SEG OM HH SKAGEN RACE.
Gran Seil, North Sails, Elvstrøm Sails og Evolution er, sammen med
Bavaria Båt Norge, Giramar og FjordSailing, samarbeidspartnere med
Bærum Seilforening i HH Skagen Race.
Samarbeidene har litt forskjellig form, men felles for alle er en
entusiasme og energi som vil bidra til et fantastisk arrangement for
våre skandinaviske deltagere.
Les mer på www. skagen-race.no og følg med på våre FB-sider.

AV ASTA STENSHAGEN • Sander
har god erfaring som seiler og
trener for Bærum Seilforening. Han har også sportslig
erfaring i en lignende stilling

SNIPE: Randi Stray og Magnus Hedemark i NM i Snipe 2017.

SAMARBEID MED SAILLOGIC

AV LARS WILHELMSEN •
Magnus Hedemark, kjent
Snipe-profil og daglig leder i
SailLogic sier at dette er starten på en dugnad for Bærum
Seilforening.
Han oppfordrer alle

bedriftseiere og alle andre
som er i posisjon til å bidra til
det viktige arbeidet Bærum
Seilforening gjør for barn og
unge i kommunen.
– Vi må huske på at vi har
mange fotball-, håndball- og
ski-klubber i kommunen, men
vi har bare én seilklubb. La
oss støtte opp om den ene
klubben vi har, sier Magnus.
SailLogic har sine seks
X-41-båter liggende ved Aker
Brygge. Du kan lese mer om
båter og eventer på www.
saillogic.no.

STEIN HESSAN

SEILMAGASINET 2-2018

SOMMERLEIR

Rolfsbukta–prosjektet er tatt inn i Kommunedelplan 3
(KDP 3) som ble presentert i forrige uke. Her var tanken om
akvarium, T-bane og grønne lunger tatt inn. Men seilsportsenteret var ikke nevnt med et ord…
Har kommunen glemt at dette området er regulert til
seilsport?
Hvordan forventer kommunen at vi skal forholde oss til
dette?
Knut Fredrik Ramstad har gitt innspill til Bærum kommune om saken, og informerte styret om hva som kan være
en mulig tilnærming for å kunne tiltre området, slik vi har
blitt forespeilet.

Gard Ørka, som har arrangert Sommerleiren
sammen med Tallak Utne
de siste fire årene, har
presentert for styret sine
tanker om en annerledes
profilering for å gjøre
leiren mer kommersiell og
attraktiv for deltakerne.
Sommerleiren vil bli
markedsført under navnet:
«Vassholmen sommerleir i
regi av Bærum seilforening» og merkevarebygges
rundt dette.

Lær å seile!
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TRENERKOORDINATOR: Sander
Raggan overtar som trener etter
Tallak Utne.

ROLFSBUKTA-PROSJEKTET TREKKER UT

LÆR Å SEILE: Bærum Seilforening tilbyr nybegynnerkurs i seiling
for barn i alder 8–11 år. På kurset lærer barn seiling, samt at kurset
har som formål også å lære barn om sjøen og viktigheten av å holde
havet rent.
Kurset starter etter påske og varer til ca. uke 40. Kurssted er enten Sarbuvollen (Høvik) eller Bruksveien (Snarøya). Mer informasjon
om kurset, kursdager og påmelding på www.bseil.no.

Kickback-avtale – 15% til klubben
Bærum Seilforening har
inngått en samarbeidsavtale med firmaet SailLogic
om en kickback-avtale for
medlemmene: Kjøper du
et seil-event av SailLogic
gir de en kickback på 15%
tilbake til klubben.

for Oslo Bandyskole. Vi gleder
oss til å samarbeide med
Sander om videre utvikling av
treningsgruppene.
Tallak og Sander får et
lite overlapp og Sander får
dermed gode muligheter til å
komme godt i de systemene
Tallak har laget.
Styret takker Tallak Utne
for den innsatsen som er lagt
ned, og vi ønsker ham lykke
til videre i fast jobb.

ASTA STENSHAGEN

Sander Raggan er ny trenerkoordinator

Tallak Utne sa opp sin stilling som trenerkoordinator
tidligere i vinter, og vi har
dermed vært i en prosess for
å finne en erstatter. Vi føler
nå at vi har fått en god
kandidat i Sander Raggan.

TROND R. TEIGEN

Når dette leses er årsmøtet gjennomført og nytt styre valgt. Vi ønsker
nye medlemmer velkommen, og takker
Hanne Schøyen, Espen Sandsdalen
og Bjørn Havsgård, som alle har viet
mange års frivillig innsats til klubben.
Den økonomiske situasjonen i klubben er utfordrende – og vi har særlig i
2017 slitt med ekstraordinære kostnader knyttet til reparasjoner og drift av
klubbens trener- og følgebåter.
Klubbens 3 eiendommer; Sarbuvollen, Bruksveien og Ytre Vassholmen, trenger alle økte investeringer for å fortsatt være attraktive utleieobjekter og klubbhus for
våre aktive.
Klubben spiller en viktig rolle for mange – både barn
og unge, men også voksne seilere – og for å opprettholde
aktivitetsnivået støtter jeg helhjertet opp om alle initiativ som
mobiliserer medlemmene og dugnadsånden!
Christian Gundersen, leder i Bærum Seilforening

