NYBEGYNNERKURS I SNIPE

I Snipe kan alle oppleve seiling
Snipen er for alle, og
Bærum Seilforening holder
nybegynnerkurs også i år.

SEILFORENING

AV HELENE MARIE KRISTOFFERSEN • Snipe er en planende
seiljolle med plass til to personer. Klassen er for seilere i alle
aldre, fra 10 til 85 år.
Snipeseiling er en flott mulighet til å komme seg ut på
sjøen. Kanskje kan du få deg
en ny hobby og bli kjent med
vår seilforening og våre medlemmer.
Man trenger ikke ha seilkunnskap fra før for å delta på
nybegynnerkurset.
Kurset vil finne sted i Bærum Seilforenings klubbhus
i Bruksveien på Snarøya og
selvfølgelig ute på fjorden. Det
avholdes på ettermiddagene
fem mandager på rad.
Vi starter kurset allerede i
slutten av april slik at de som
ønsker det, vil ha muligheten
til å bli med og seile sesongen ut.

Bærum Seilforeningen avholdt årsmøte
onsdag 3. mars 2016 med blant annet
valg av nye styremedlemmer.
Vi takker avtroppende styremedlemmer og ønsker de nye velkommen om
bord. Selv sitter jeg mitt siste år som
leder for foreningen. Vi har i våre vedtekter at leder ikke kan sitte lenger enn
to perioder, det vil si i fire år.
For vår foreningen er ikke 2016 et
år med de store regattaarrangement.
Det nye styret har som målsetting å øke
medlemsmassen samt antall barn som melder seg på nybegynnerkurs i Optimist-jolle. Det er også viktig for oss at vi rekrutterer
nye seilere til vår Snipe-klasse.
Planleggingen av årets Helly Hansen Skagen Race er godt i
gang. Utfordringen for oss i år er at årets Kristi Himmelfartsdag
er så tidlig som 5. mai. Det er vanskelig å planlegge med tanke på
hvor mange seilere vi vil se på startstreken i Åsgårdstrand.
Bærum Seilforening har besluttet at vi også i år skal være med
på seilsportsligaen. Regler for uttak og deltagelse i ligaen vil bli
publisert på vår hjemmeside og på Facebook. Det er styrets målsetning at deltagelse i seilsportsligaen skal heve det sportslige
nivået på våre deltagende seilere.
Jeg vil benytte anledningen til å takke alle våre frivillige for
innsatsen i fjor, og håper å se dere på våre arrangementer i år
igjen.
Jeg ser frem til et spennende seilår for vår forening.
Christian Gundersen, leder i Bærum Seilforening
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Takk til frivillige for innsatsen

SNIPEREGATTAER 2016
I Norge
April
Mai
Juni

23.–24.
28.–29.
4.–5.
30.–3.
August
6.–7.
20.–21.
23.–25.
September 3.–4.
10.–11.
Oktober
8.–9.

Vårsnipa
Vestfoldcupen
Musto Cup
NM senior
Master NM
Dame NM
H.M. Kongens serieseilaser
Vestlandsmesterskapet
VikingSnipen
Høstcupen

Bærum
Horten
Bærum
Bergen
Bærum
Bærum
KNS
Stavanger
Bærum
Bærum

Internasjonalt
Februar
20.–21.
Mars
8.–24.
Mai
7.–8.
14.–16.
August
26.–28.
26.–29.
September 22.–25.
Oktober
19.–22.
Desember 3.–5.

Oseberg Cup
Winter Circuit
Maj-Snipen
Harboe Cup
SM Hovås
Dame VM
EM Santiago
Master VM
Armada cup

Malaga
Bahamas
Gøteborg
Danmark
Sverige
Italia
Spania
Bahamas
Malaga
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For å delta må du være
svømmedyktig, ha flytevest og
godt tøy. Ved tilfredsstillende
fullføring av kurset, er du berettiget til å leie foreningens
utleie-Sniper. Du trenger altså
ikke kjøpe egen båt i første
omgang.
Dersom du ønsker det, kan
du også være med på forenin-

gens onsdagsseilaser og øvrige
regattaer med disse båtene
(avhenger av erfaringsnivå).
Frist for påmelding og mer
info vil komme på deltaker.no
og bseil.no.
Kontaktperson for kurset er
Gustavo Ribbe. Ta gjerne kontakt på epost gustavoribbe@
gmail.com.
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BÆRUM

FOR ALLE: Kusinene Celia Grimsgaard og Helene Marie Kristoffersen
er begeistret for Snipen, og mener at den kan seiles av folk i absolutt
alle aldre.

