VÆRAN RUNDT 2016

BODØ

Væran Rundt for store og små

SEILFORENING

START: Prosedyren er i gang på S/Y VALKYRJEN. Alve Sten Gustavsen (4)
følger med, og Tora Marie Gustavsen (14) og Bjørn Atle Bakkefjell (16)
holder flaggene.
Bodø Seilforening arrangerte 28.–29. mai regattaen
Væran Rundt, en familieregatta over to dager/etapper,
med hovedvekt på sosialt
samvær og overnatting på
Helligvær.
AV HÅKON STEN GUSTAVSEN OG
BRITT NYLAND GUSTAVSEN •
Normalt seiles Væran Rundt
i to klasser, en regattaklasse
som har løype rundt noen av
øygruppene, rundt «Værran»
som det heter på saltenspråket, og en tur/familie-regattaklasse med kortere løype
og reduksjon i rating per barn
under 12 år. I år ble det kun én
klasse – familieklassen.
Vi opplevde helt fantastiske vær- og vindforhold. Det
blåste en fin bris fra nord som
feide de ni deltakende båtene
ut til Helligvær på rekordtid.
Etter ankomst til brygga
på Helligvær varmet solen
for den som fant litt ly for
nordavinden, ja såpass at flere
shortser dukket frem. Det yret
med fisk utenfor kaikanten, og
ungene fisket til sin store fryd

mange og til dels store torsk.
Noen voksne hjalp til med
å sette krabbeteiner, som det
jo var meget spennende å dra
opp søndag morgen. Utforsking av hva som havnet oppi
der var som vanlig spesielt artig for de minste ungene.
Ytterligere to seilbåter kom
for å være med på det sosiale
og seilas dagen etter. Mange
gikk tur på den idylliske øya,
og den lokale Coop-butikken
åpnet spesielt for oss senere
på ettermiddagen. Ungene
fikk handle for en «Sjørøverseddel» de fikk på skippermøtet – sammen med snop til
seilasen ut.
På kvelden var alle samlet
på det lokale forsamlingshuset,
og Redningsselskapet vartet
tradisjonen tro opp med nydelig fiskesuppe og pølser til de
minste. Vi trakk også mange
flotte sponsede premier til alle
deltakende båter, blant annet overnatting på hotell, tur
på badeland, redningsvest og
solbriller. Alle barn og ungdom
fikk egne nyttige gaver tilpasset alder. Et par familier var

NILS ELDBY

HÅKON STEN GUSTAVSEN

BRITT NYLAND GUSTAVSEN

Om du stiller seilere dette spørsmålet,
får du mange forskjellige svar. En av de
store gledene jeg hadde et år, var da jeg
første gang seilte spinnaker i frisk bris,
nesten kuling, med 9,5 knops fart uten
at vi surfet på en bølge. Hele båten sto
i spenn og det kjentes merkelig nok ut
som jeg kjørte på skinner så stødig gikk
båten.
En annen gang: vi lå ganske stille.
Plutselig kom det vind og jeg kjente
meg opprømt og glad over å få fart i
båten igjen. Da kom det nokså rolig fra sønnen i 13–14 års alderen: Pappa, du kan gå fortere på beina. Det var likevel seilglede!
Fart er relativt. Ingen fart jeg kan få på båten er imponerende.
Kanskje handler det mer om følelsen av å beherske båten, å vite
at jeg virkelig kan utnytte og bruke den. Det vil si at vind, seil og
båt virker sammen og får oss framover.
Ekstra moro er det når det skjer i konkurranse med andre, når
en får akkurat det lille ekstra som gjør at en haler innpå eller
seiler fra en annen båt. Det er seilerglede.
For ei ukes tid siden var jeg ut med båten, aleine. Det var det vi
kaller damblega på sørlandsk. Men det var likevel en trekk i lufta
som ga litt bevegelse i båten. Jeg stilte inn seilene og autopiloten
og la meg på framdekket og lytta til klukkinga fra bauen. Kan en
ha det bedre tenkte jeg: Seilglede!
Og av og til er det seilglede bare å være om bord å pjuske med
båten eller som Senja-dikteren Arvid Hansen skriver:
Båt og kjerring
Å tjærrabre båten, det er førr oss værringa
Mest som å sette å kjæle med kjerringa!
Å seggle med båten, det er for oss værringa —
Best æ hoill kjæften! Ka trur dokker kjerringa!
Nyt Seilgleden, god sommer!
Bernt Aanonsen, leder i Bodø Seilforening

BRITT NYLAND GUSTAVSEN

Seilglede, hva er det?

så tøffe at de hadde med sine
små babyer på seilasen, og det
ble behørig bemerket.
Kvelden og ut i den lyse
maiinatta var det sosialt i båtene, og søndag formiddag gikk
starten på seilasen fra nordøstsiden av Helligvær. Startlinje
var arrangerende båt overett
med en varde på ei øy. Unger
fikk hjelpe til med startprosedyren, samtidig som de måtte
gjøre klart til seilasen.
Det hele gikk strålende i
svak vind. Lenseseil kom fort
opp, og dette ble brukt nesten
helt hjem til Bodø. Det var litt
dupping i vindstille sør om øya
Landegode, men det ble til sist
full fart inn mot mål. Vinner
av regattaen ble LUCILLE, en
Contrast 33, med skipper Harry Nilsen og hans sønn Simen
på 8 år som mannskap. Skikkelig godt gjort av et short
handed mannskap. De mottok
da også den evig vandrende
vandrepokalen.
Bodø Seilforening ser at en
seilas som Væran Rundt er viktig for rekruttering til seilmiljøet. Både store og små seilere
introduseres til regatta hvor
det sosiale er i fokus. Samtidig
får de som er veldig fokusert
på regattaer og resultater en
fin påminnelse om hva som
er det viktigste med seiling;
nemlig å ha det artig sammen
med andre. Unger er ei heller noen hindring for å seile
regatta. Tar du med ungene
fra de er små, har du fort et
trofast mannskap som vil elske seiling, og seiling kan bli
en populær aktivitet for hele
familien. Vi gleder oss allerede
til neste års Væran Rundt!

FISKELYKKE: God fangst fra brygga! Fra venstre: Tuva Mevik- Malmquist (3), Christian Malmquist, Ylva Alstad Liland (snart 3), Håkon Sten
Gustavsen og den stolte fisker Alve Sten Gustavsen (4).

TIL START: På tur ut til startområdet. S/Y NIRVANA har et par
ekstra joller på slep.

SOMMERNATT: Idyll med midnattsol på Helligvær.
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VINNERNE: Lucille med skipper
Harry Nilsen og sønnen Simen (8)
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