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FJORD OG FJELL

UTSIKT: Praktfull utsikt på vei ned fra Såta i Tysnes.

Seiling, tur og god mat – en populær kombinasjon

AV HEIDI HJELLESTAD • Er det
noe det finnes et rikholdig utvalg av langs vestlandskysten,
er det fjord og fjell, og skal vi
dømme etter oppslutningen,
er det en perfekt kombinasjon.
Leder for arrangementet
er Lars Christian Stendal, som
foruten å være en habil seiler,
er forhenværende president i
Norsk Klatreforbund. Bratte
fjell og en erfaren klatrer kan
kanskje høres krevende ut,
men det er helt opp til den enkelte hvor langt, fort og bratt
man ønsker å gå, og alle som
har deltatt på «Fjord og fjell»
kan signere på at det er det
sosiale fellesskapet, hyggen
om bord og i havn, og gleden
over å kunne legge ut på tur
sammen med andre, som står
i fokus.
Her er ingen krav til målebrev og det eneste innslaget
av kappseilas er eventuelle
private regattaer som måtte
foregå på vei til og fra turdestinasjonen. Og de foregår,
men uten tidtaking eller resultatliste.
Første «Fjord og fjell» ble
arrangert i 2012 og gikk til
Våge på Tysnes. En liten feilnavigasjon som medførte flere
kilometer ekstra i pøsende
regnvær under nedstigningen
fra Tysnessåta, hindret ikke
de samme deltagerne i å stille
opp året etter, og over tid har
«Fjord og fjell» utviklet seg til
å bli et av Bergens Seilforenings mest populære arrangement for medlemmer i Tur &
Hav-klassen.
Våge på Tysnes, Rosendal
og Uskedalen i Hardanger, og

Bekkjarvik i Austevoll har alle
vært mål for «Fjord og fjell».
De fysiske utskeielsene som er
gjennomført, har omfattet alt
fra spaserturer på flytebryggene til bestigning av Melderskin
(1426 moh).
I tillegg har programmet
på land inneholdt både kulturelle og kulinariske innslag,
der Haaheim Gård på Tysnes
og Bekkjarvik Gjestgiveri i
Auste
voll er serveringssteder
som har stått i særklasse. Det

går vel egentlig ikke an å klage
når man kan kaste fortøyningene og seile et par timer, for
deretter å fortøye hos en gullvinner av Bocuse d´Or Lyon og
i tillegg få en flott fottur med
på kjøpet.
Årets siste «Fjord og fjell»
ble arrangert siste helg i august og gikk til Våge, hvor
sporty seilere besteg Tysnessåta (753 moh) før de møttes
på Mandelhuset til middag om
kvelden.
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Bergens Seilforening har
gjennom flere år arrangert
det man i gamle dager
kalte eskadreseilas, hvor den
moderne varianten foregår
under tittelen «Fjor og fjell»
og går til utvalgte destinasjoner i nærområdet.

BESTIGNING: Tysnessåta var målet for årets siste «Fjord og fjell».

NYBEGYNNERE PÅ FJORDEN
I august startet Bergens Seilforening igjen med seilkurs
for barn og unge. Årets nybegynnerne hadde før ferien
en intensiv seilerhelg med
stupbratt lærekurve, og etter
denne samlingen møtes de
hver onsdag i seilforeningen.
Gruppen denne gangen
er ikke stor, men deltagerne
har det til gjengjeld veldig
gøy, både når de er på sjøen
og ikke minst når de bader
innerst i Kviturspollen etterpå. Foreldrene som skal
vente til kveldens siste dukkert er unnagjort, trenger å
være utstyrt med stor tålmodighet.

BENTE E. JOHANNESSEN

Sommeren 2017 på Vestlandet gikk over
i historiebøkene som en sommer litt under gjennomsnittet rent værmessig, og
mange av dem som tilbrakte ferien i
seilbåt, fikk nok mer bruk for fleecegenseren og ullsokkene enn for badeshortsen. Men nå er ikke det så helt uvanlig
for en vestlandssommer. På båtferie
langs norskekysten finnes ikke dårlig
vær, bare dårlige klær.
Om vi skal oppsummere, hadde vi
en fantastisk fin mai måned, en del fine
dager og perioder med til dels mye regn i juni, juli og august, og
nå setter vi vår lit til at vi får en brukbar høst. Så langt har den
vært relativt bra.
I Bergens Seilforening har vi lagt bak oss en regattasesong
med mange vellykkede og flott gjennomførte arrangementer i
ulike båtklasser.
Våre joller og brett hadde sitt desidert største regattaarrangement i mai, da vi arrangerte norgescup sammen med Ran Seilforening. Og seilerne har ellers holdt det gående gjennom hele
sesongen både her vestpå og på regattabaner i inn- og utland.
Det er blitt mange timer på fjorden, mange mil på landeveien
og sist, men ikke minst, mange seileropplevelser og flotte plasseringer på resultatlistene rundt omkring.
Tur & Hav-klassen har stått på fra de startet sesongen på senvinteren til de avsluttet med årets siste serieseilas og klubbmesterskap i september. Og den store Knarr-flåten vår har holdt aktivitetsnivået oppe gjennom hele våren, sommeren og høsten med
serieseilaser hver tirsdag, ispedd andre regattaer gjennom sommeren, og også de avrundet med klubbmesterskap i september.
I Tur & Hav-klassen stilte hele 46 båter til start under Bergen Singlehanded den andre lørdagen i september. Singlehanded-seiling blir stadig mer populært, og i år stilte deltagere fra
Nordhordland i nord til Stavanger i sør for å delta i Bergens Seilforenings årlige énmannsregatta. Det er gledelig at mange gjengangere er å finne på deltagerlisten fra år til år, og akkurat like
gledelig at nye navn dukker opp.
Et femtitalls båter som skal tas hånd om både i havnen og på
regattabanen, krever storstilte forberedelser og iherdig innsats
både før, under og etter arrangementet, og jeg vil rette en stor
takk til våre egne ildsjeler i foreningen som stiller opp år etter år.
Ikke bare klarer de å gjennomføre et stort regattaarrangement,
men så sannelig stiller de på startlinjen og leverer gode resultater
på regattabanen også!
Vel blåst til alle som har bidratt i alt vi har lagt bak oss av
store og små arrangement gjennom 2017-sesongen!
Johan Hvide, leder i Bergens Seilforening
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En flott regattasesong
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