BERGENS
«Vi er i vinden» og «seiling er gøy» er
Bergens Seilforenings fokuserte navigasjonspunkt. I skrivende stund gjennomføres sommerseilskolen for Optimist og
brett i regi av Barn- og ungdomsgruppen. Dette er en årlig tradisjon som
verdsettes høyt.
Videre ankommer de første FjordSailing Shetland Race-båtene i retur, og fra
BS deltar åtte båter av 45 startende. Jeg
vil fremheve vår 80 års jubilant Norvald
Vikne, som deltar for 26. gang. Det er imponerende. Han har familien som mannskap. BS-båten ALIBI er utleid til Rune Werner
fra Nesodden Seilforening, og blant manskapet deltok ingen ringere enn Cato Zahl Pedersen. Et slikt glødende engasjement skal
man lete lenge etter.
Vi har også startet en egen modellseilbåt-gruppe. Dette er
blitt skikkelig populært, og målet er også å inkludere bevegelseshemmede i denne gruppen.
Planleggingen av NM i Express i månedsskiftet august/september pågår for fullt, og vi ønsker seilere fra fjern og nær velkommen.
Fremdriften på byggingen av nytt klubbhus, går etter planen,
og vi ser nå konturene av grunnmuren og det arealet som vil blir
benyttet. Åpningen vil bli tidlig om våren 2014. Det gleder vi oss
stort til. Selv om BS nå er en stor byggeplass, fungerer seilerlivet
nesten optimalt med stor aktivitet på både sjø og land.
Jeg benytter anledningen å ønske alle seilervenner en god
seilsommer.
Harald Thomsen, leder i Bergens Seilforening

Utfordre deg selv i Vestlandets soloseilas
Henri LLoyd Bergen Singlehanded arrangeres for
4. gang 7. september, og
regattaen har etablert seg
som en av Vestlandets mest
populære regattaer.
AV JAN HJELLESTAD • I fjor var vi
over 60 båter på startstreken,
og den ekstra utfordringen det
er å seile alene – kun deg selv
med båten og elementene –
gjør den til en spesiell regatta.
– Tør jeg heise spinnakeren,
og får jeg den ned igjen i tide
og på fornuftig vis? Eller skal
jeg «safe» med en fokkeslør?
Det er ingen å rådføre seg med
– du må stole på deg selv og
ta beslutningene på egenhånd.
Og, ikke minst, du må gjøre
hele jobben selv. Skikkelig gøy
og annerledes er det!
Men, dette er ikke regattaen kun for de tøffeste seilerne. Skal du høyt på resul-

tatlisten må du riktignok ut av
komfortsonen, bli andpusten
og småsvett av all jobbingen.
Men, det er du som bestemmer
ambisjonsnivået ditt, om det
er å vinne eller bare delta for
å utfordre deg selv litt.
Regattaen egner seg like
godt for turseileren som for
den konkurransesugne og erfarne shorthanded-seileren.
Tenk etter – du har i praksis
seilt båten din alene (selv med
mannskap om bord.) mange
ganger på tur, og det går helt
fint! Er du i tvil, ta heller et rev
litt for tidlig enn for sent.
Løpene er opp mot 30 nautiske
mil. Løpsområdet er Korsfjorden, Bjørnefjorden og vest av
Marsteinen om værmeldingen
er fornuftig. Vi tilbyr klasser
både med og uten spinnaker.
Ta utfordringen da vel –
påmeldingen er allerede åpnet!
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STEMNING: Det var ikke
noe å utsette på stemningen under sommerleiren!

Stor stemning på sommerseilskolen
– Det er kjempegøy å være
her, myyye kulere enn på
skolen, for her lærer vi jo
bare gøye ting! Trenerne
er dessuten greiere enn
lærerne – en av dem falt til
og med uti vannet i dag!
AV INA S. BRACKMAN • – Og i
morgen skal vi seile langt ut
og rundt en øy og gå på skattejakt der!
28 barn og fem trenere er i
under sperre-teipen der borte,
full vigør selv om seilforenin- blir vi sendt rett hjem på øygen også er en byggeplass for eblikket, for der er det farlig
nytt klubbhus. Begeistringen er å gå! Det er gøy å seile brett
til å ta og føle på, de poserer og Optimist når det er litt vind
villig foran kamera (og lurer på – og spesielt å kullseile og få
om jeg er selveste redaktøren)!
være med i trenerbåtene!
– Hvordan er det å være på
Barna er fra syv til tolv år,
en slags byggeplass i brakker noen går allerede på seilkurs
her på kaien da?
og noen er helt nye. Kravet er
– Det gjør ingen ting, vi er jo
at de må kunne svømme. Ulikt
så masse på og i vannet, både
nivå er bare bra så lenge det
i Optimist, på seilbrett og tube, er flere trenere, og selv de
og ellers er vi inne og perler dyktigste seilerne kan velge å
og tegner. Og han der voksne, være inne og hoppe paradis,
Kjell Ove (Bruås – driftssjef), er perle, tegne og så videre. Og
snill, men ganske streng altså, alle vil fortsette å seile, sier de,
for han har sagt at hvis vi går …men hvordan skal de klare

INA S. BRACKMAN

Foreningsliv på en byggeplass

INA S. BRACKMAN
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MANGE: Det var mange seilere og
populære trenere.
det når de både turner, spiller
fiolin og danser... Intet i veien
med aktivitetsnivået! Og PC
eller mobil var det ikke en av
dem som nevnte!
Trenerne synes også det er
kjempegøy, om enn litt slitsomt å være så populære!
Noen av barna er med
for femte gang! Seilskolen er
kommet for å bli! Og neste
år vil vi igjen kunne ta i mot
flere nye seilere i vårt nye anlegg Kvitturspollen med nytt
klubbhus!

Modellseiling kommer for fullt

Bergens Seilforening har
nylig etablert en egen
gruppe for seiling med
modellseilbåter.
AV KNUT-JØRGEN HAALAND • BS
har gått til innkjøp av to Laser modellseilbåter som nå vil
være tilgjengelig for de som
ønsker å prøve denne artige
formen for seiling.
RC (Radio Controlled)
Laser er en radiostyrt Laser

i skala 1:4 av den originale
Laser-jollen. Den er solgt i mer
enn 9000 eksemplarer verden
rundt. Båten kommer ferdig fra
fabrikken og er klart til sjøsetting etter bare noen minutter.
RC Laser er for alle; barn,
voksne, eldre og funksjonshemmede, og den er så enkel å ta
med seg at du vil ha den i bilen
for å kunne seile når mulighetene byr seg. En komplett seilklar
båt koster ca. 5000 kroner.

Vi håper at vi klarer å bygge opp et RC-miljø med faste
dager for trening og regatta.
Vår nåværende leder Harald
Thomsen, og tidligere leder,
Jan Hjellestad, har begge fått
prøvd seg på RC Laser-seiling.
Ingen av dem var villige til å
gi fra seg kontrollenheten da
Laseren lå på en fin kryss mot
første merke med konkurrerende båt like bak…

FJORD OG FJELL II
I midten av juni arrangerte
foreningen turseilas til Våge
på Tysnes med flott fjelltur til
Tysnessåta og felles middag.
Arrangementet ble en sosial
kjempesuksess. T&H-utvalget
hviler aldri, og under vignetten «Fjord og Fjell» planlegges
ny turseilas med fjelltur og
sosial sammenkomst helgen
23.-25. august. Hvor turen
går og opplegget for øvrig avsløres på BS-weben i begynnelsen av august. Notér deg
datoen og bli med!

