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Bundefjorden Seilforening
ble stiftet i januar 1939.
Blant initiativtagerne var
Per Lie, Lars Nielsen, Per
Stønjum, Helge Hall Torgersen og Christian Von Trepka.
Ut fra navnene skjønner vi
at seiling er arvelig, for fire
av disse har etterkommere
som seiler i Bundefjorden
i dag.
AV ARNE ISAKSEN • Allerede
første året gjorde Bundefjorden Seilforening seg bemerket
ved å vinne Oslopokalen.
Etter krigen ble det etablert et aktivt Oslojollemiljø
og vi hadde flere vinnere
av landsregattaen i denne
klassen. Noen av disse seiler
fortsatt, enten i sin gode
gamle Oslojolle på tirsdager i
Bundus, eller som Terje Hall
Torgersen som er aktiv i sin
X-332 «Andante» med gode
resultater å vise til fortsatt.
Rundt 1960 var det flere
som begynte å seile kutter,
IOD og 5,5-meter. Her kan

KANINSKJÆR: Øya Kaninskjær ble på 1960-tallet sett på som et mulig
tilholdssted for Bundefjorden Seilforening.
det for ordens skyld nevnes
et stort oppslag i avisen
om Kong Olav som kom på
andreplass i en landsregatta,
mens Bundefjorden-seilerne
Jan Brodin og Terje Olsson
som vant kun ble en notis på
sportssidene.
Vi hadde i disse årene
også noen 30 og 40 kvm
spissgattere som hevdet seg i
regattaer.
Killing-miljøet vokste frem
på slutten av sekstitallet og
etter hvert fikk vi også frem
et aktivt ynglingmiljø der
Bente Bøe et år ble norgesmester.
På jollesiden ble det
etablert et flott miljø blant
Optimist-seilere, og kjente
navn som Eivind Mellebye
og Peer Moberg med sin OLbronse i Laser, og flere unge
som fortsatt gjør det skarpt i
regattaer.
Jollemiljøet vokste videre
på 70-tallet med Flipper og

senere 470, hvor brødrene
Knutsen og brødrene Eriksen
var blant landets beste.
Vi holder fortsatt koken
med Caroline Rosmos 6. plass
i U21-EM og tre pallplasser
til Bundefjorden-seilere i NM
samme år.
Kjølbåtseilerne biter også
fra seg med klasseseire i
Skagen Race, Færderseilasen
og Hollænderseilasen.
Det er også en glede å
se den store spennvidden
blant våre medlemmer. Heidi
og Eivind Bogerud er kjente
jordomseilere, som startet
som to og kom hjem som fire
etter mange års seilas. Blant
våre medlemmer finner vi
også far og sønn Von Trepka,
der far tar seg av RS 1 «Colin
Archer», mens sønnen seiler
«Al Capone» i Middelhavet.
Noen er nevnt og helt
sikkert mange glemt, men vi
ser frem til nye 80 år i Bundefjorden Seilforening.

VELKOMMEN TIL NEGLESPRETTEN
6. - 7. april 2019 arrangerer
Bundefjorden Seilforening
den etterhvert tradisjonelle
OAS Neglespretten-regattaen for joller.
Dette er en av vårens
aller første jolleregattaer og
en super opplading til påskesamlingene og norgescup i
slutten av måneden.
De siste årene har vi hatt
gode felt i Optimist A, B og
C samt Laser 4.7 og Radial.
Regattaen preges av en
proff og erfaren arrangør på
vannet samt hyggelig stemning på land med café og
garderobefasiliteter.
Vi ønsker nye og gamle
fjes velkommen.

EIVIND BAKKE

Bundefjorden Seilforening har rundet
80 år. Det har vært 80 år med seilglede, læring og mestring i vår flotte
maritime natur. Det var riktignok lite
aktiviteter under 2. verdenskrig, men
det er ikke få seilere som har fått glede
av det tilbudet som denne foreningen
har gitt. Det er mange som har fått
seilingen som sin store lidenskap, og
mange barn og unge som har valgt
å bruke mye av sin fritid her fremfor
andre mindre sunne aktiviteter.
Det er også 80 år med frivillig innsats for å få til dette. Det
er kanskje godt at vi ikke kan redegjøre for hvor mange årsverk
med gratis arbeid som er lagt ned for å få til dette. Helt gratis
er det vel heller ikke. For man får jo faktisk lønn for innsatsen.
Hva er vel bedre enn å se de blide seilerfjesene i ulike aldre som
kommer inn på brygga etter sin trening eller regatta.
Flere sier at det er noe helt unikt i Bundefjorden Seilforening. Svarene på medlemsundersøkelsen sier noe av det samme,
med mange tilbakemeldinger om det hyggelige og inkluderende
miljøet på tvers av gammel og ung. Jeg tror dette er noe av nøkkelen til at så mange stiller opp på dugnad og stiller som ivrige
tillitsvalgte. Vi må alle se det som et felles ansvar å ta vare på
dette videre.
Seilsportsligaen er kommet for å bli. Bag-seiling brer om
seg mer og mer. Spørsmålet er hvor langt foreningen skal
strekke egen satsing og om vi selv burde anskaffe en eller to
J/70-båter. Er det nok interessenter blant medlemmene? Vil det
kannibalisere annen aktivitet eller vil dette komme i tillegg. Det
er fortsatt et spørsmål om vi klarer å identifisere alle interessentene først eller om tilbudet først må være der, for deretter
å trekke interessentene. Høna eller egget… Vi håper å få landet
denne diskusjonen i 2019.
Det jobbes og jobbes med å komme videre med byggearbeidene våre på Myren for jolleseilerne. Dette er jo en forutsetning
for å få lov til å bli der med tilbudet vårt for våre barn og unge.
Kommunen vår er fragmentert. Mens noen lover tippemidler
til bygging, setter andre seg på bakbeina. Andre igjen foreslår
løsninger. Politikerne er positive, men lykkes heller ikke med å få
noe helt i mål uten at det tar utrolig lang tid.
Vi håper å få de siste brikkene på plass for at Plan- og Bygningsetaten endelig skal kunne gi et svar. Det blir nok neppe noe
nybygg til denne sesongen heller, men la oss håpe at arbeidene
kan starte før året er omme.
Det nærmer seg seilsesong og det rykker nok allerede litt i
seilerfoten til de fleste. Jeg ønsker alle en fin vår.
Eivind Bakke, leder i Bundefjorden Seilforening

MORTEN JENSEN

80 år med seilglede!

